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บทคัดยอ 

  

 การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีผลตอการเลือก

รานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของคอลัมน

แนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารของประชาชน  ศึกษาระดับ

ความนิยมในคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันแตละฉบับ และศึกษาลักษณะ

การนําเสนอของคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกรานอาหาร ประชากรคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 50 

เขต กลุมตัวอยางคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูท่ีเคยรับประทานอาหารนอกบาน 

เคยอานคอลัมนเก่ียวกับการแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ มี ไทยรัฐ เดลินิวส 

ผูจัดการ กรุงเทพธุรกิจ และไทยโพสต จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คือ แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามและเปนฉบับสมบูรณท้ังสิ้น 312 ฉบับ สถิติท่ีใชคือ 

คาความถ่ี คารอยละ คานํ้าหนักลําดับความสําคัญ และการทดสอบสมมติฐานดวยคาไคส

แควร 

 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไปรับประทานอาหารนอกบานทุกสัปดาหมาก 

ท่ีสุด คร่ึงหน่ึงไปรับประทานอาหารนอกบานกับเพ่ือน/คนใกลชิด รองลงมาคือ ไปกับครอบครัว 

และไปคนเดียวตามลําดับ 

 

DPU



  ง

 

 2.  เหตุผลท่ีรับประทานอาหรนอกบาน ลําดับที่ 1 เพ่ือการพักผอนหยอนใจ ลําดับท่ี 

2 สังสรรคกับเพ่ือนฝูง ลําดับที่ 3 กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาหกับครอบครัว และลําดับท่ี 4 ไป

ตามคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพ ปกติอานคอลัมนแนะนําอาหารจาก

หนังสือพิมพไทยรัฐเปนลําดับท่ี 1 ลําดับที่ 2 เดลินิวส ลําดับที่ 3 กรุงเทพธุรกิจ ลําดับที่ 4 

ผูจัดการรายวัน และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต 

3. ชอบอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันอาทิตย คอลัมน 
 “เท่ียวไป กินไป” เปนลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ฉบับวันเสาร คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” 

ลําดับที่ 3 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” ลําดับที่ 4 ผูจัดการรายวัน 

ฉบับวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “อิม่

อรอยกับอิ่มจิต” 

4. เหตุผลท่ีนิยมอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพฉบับตางๆ คือ  

ความเช่ือถือหนังสือพิมพฉบับน้ันๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปลักษณ ภาพ สี นาสนใจและวันท่ี

ท่ีนําเสนอคอลัมนน้ันๆ เหมาะท่ีจะไดอาน 

5. สวนใหญชอบอานคอลัมนท่ีแนะนําสถานที่ทองเที่ยวดวย รอยละ 62.5 ชอบ 

อานคอลัมนท่ีแนะนําอาหารอยางเดียว รอยละ 37.5 

6. หลังจากท่ีไดอานและทราบชื่อรานอาหารจากคอลัมนน้ันแลวไดไปรับประ 

ทานอาหารตามท่ีแนะนํา พบวา สนใจและไปภายหลังอีกนานพอสมควร มากท่ีสุด รองลงมา

คือ สนใจแตไมไดไปสักที ไปโดยเร็ว และไมสนใจ ตามลําดับ 

7. คอลัมนแนะนําอาหารท่ีมีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน ลําดับท่ี 1 

 ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” ลําดับที่ 2 เดลินิวส ฉบับวันเสาร คอลัมน 

“เดลินิวส ชวนชิม” ลําดับที่ 3 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” ลําดับท่ี 4 

ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร คอลัมน “เมนูผูจัดการ” และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต ฉบับวันอาทิตย 

คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” 

8. เหตุผลท่ีคอลัมนน้ันๆ มีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน พบวา พอ 

ใจความแปลกใหมของอาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ เปนคอลัมนท่ีเขียนในหนังสือพิมพท่ีชอบ 

ผูเขียนคอลัมนเปนบุคคลท่ีนิยม และพอใจรูปแบบการเขียนคอลัมน ตามลําดับ 
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9. เหตุผลท่ีอานคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพแลวไมไดไป พบวา  

สวนใหญไมมีเวลา รองลงมาคือ คิดวาราคาแพง เชื่อวาเปนการโฆษณาของรานอาหารและไม

เช่ือผูเขียน ตามลําดับ 

10. คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการเลือกไปรับประ 

ทานอาหารในรานท่ีแนะนําของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. คอลัมนแนะนํารานอาหารที่มีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการใหขอมูลการทอง 
เท่ียวประกอบดวยจะเปนคอลัมนแนะนํารานอาหารที่ไดรับความนิยมมากกวาคอลัมนท่ีมีการ

แนะนําอาหารเพียงอยางเดียว 

12. คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณมีผลตอการตัด 

สินใจไปรับประทานอาหารมากกวาคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพง

คุณภาพ 
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ABSTRACT 

 

 This research is aimed at studying the effects of newspapers’ dining guides 

towards the public’s  decision in choosing eateries.  It explores the popularity  and 

presentation of dining guides in each local daily towards the decision of Bangkokians 

in 50 districts.  The sample groups are 400 Bangkokians who eat out and read, from 

time to time, dining guides in 5 local newspapers, namely Thai Rat, Daily News, Pu 

Jad Karn, Krung Thep Turakij, and Thai Post.  Tools used in gathering data is 

questionnaires, 312 of which are completely filled out.  Data is analyzed by means of 

statistical calculations including frequency, percentage, priority means, and chi 

square tests. 

 

The results can be summarized as follows: 

 

1. Most Bangkokians dined out every week, half of them with friends, 

 acquaintances, followed by with family and by themselves respectively. 

2. The reasons for dining out are in the following order: for recreation, 

 socialization with friends, weekend activity with family, trying out restaurants 

recommended dining out columns (The most popular newspaper among 

respondents are Thai Rat, Daily News, Krung Thep Turakij, Pu Jad Karn, and Thai 

Post respectively.) 
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3. Most respondents favored “Tiaw Pai Kin Pai” columns in Thai Rat 

 Sunday’s edition, followed by “Daily News Chuan Chim” in Daily News Saturday’s 

edition, with the third most popular being “Krung Thep Turakij’s “Chim Pai Chom Pai.”  

Trailing behind are “Menu Pu Jad Karn” in Pu Jad Karn Friday’s edition, and “Im Aroi 

Kab Im Jit” in Thai Post Sunday’s edition. 

4. The reasons for reading eating quides in a particular newspaper 

 depends largely on the daily’s credibility, followed by layout. Images, colors, and the 

day it is published being right. 

5. 62.5 percent of the respondents also enjoyed reading travel guides, 

 while only 37.5 percent read eating guides only. 

6. After reading and trying out the recommended restaurant, the majority 

Of them would re-visit the place for quite some time, followed by respondents who 

said they were interested but didn’t have a chance to go; those who went right away; 

and those who were not interested at all. 

7. The most influential dining guides are Tiaw Pai Kin Pai columns in Thai 

 Rat Sunday’s edition, followed by “Daily News Chuan Chim” in Daily News 

Saturday’s edition, with the third most popular being “Krung Thep Turakij’s “Chim Pai 

Chom Pai.”  Trailing behind are “Menu Pu Jad Karn” in Pu jad Karn Friday’s edition, 

and “Im Aroi kab Im Jit” in Thai Post Sunday’s edition. 

8. Influential factors on eating-out habit range from satisfaction of food 

 novelty, followed by the fact that the column was in their preferred publication, that 

the author is a popular figure, to the pleasing style of the column. 

9. The reason why respondents didn’t go to the recommended eatery 

was due to the lack of time, followed by high prices, the conviction that it was simply 

an advertisement, as well as the mistrust in the author. 

10. Dining guides in daily newspapers have encouraged Bangkokians to  

dine out at the recommended eatery. 
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11. Dining columns with travel information are more popular than 

thosesolely focusing on dining. 

 12. Dining guides in newspaper focusing on distribution number have more 

influence on the public’s decision than those appearing in quality- based newspaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



  1 

 

       บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 
         แตเดิมสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีครอบครัวเปนท้ังหนวยผลิต 

และหนวยบริโภค (Subsistance Economy) สมาชิกในครอบครัวตองผลิตและนําผลผลิตท่ี
ผลิตไดมาแปรรูปเปนอาหารในชีวิตประจําวัน  อยางไรก็ตามเมื่อสังคมไทยเขาสูยุคการ
พัฒนาไปสูความทันสมัย รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีอิงผลผลิตทางการเกษตรถูกทดแทน
ดวยการขายแรงงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเปนเงินคาตอบแทน รูปแบบการดําเนินชีวิตเปนการ
ขายบริการ ทําใหครอบครัวสูญเสียบทบาทในการเปนหนวยผลิต และหนวยบริโภค เหลือ
เพียงบทบาทของหนวยบริโภค ทําใหครอบครัวตองพ่ึงพิงหนวยผลิตนอกครอบครัว 
                      การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตขางตนน้ี ทําใหสมาชิกในครอบครัว 
 คือ พอ แม เริ่มขายแรงงานนอกบาน เปนผลใหไมมีเวลาในการผลิต จําเปนตองซื้อจาก
ผูผลิตในตลาด  ผลคือ การรับประทานอาหารจากภายนอกมากย่ิงขึ้น  เมื่อธุรกิจทองเท่ียว
ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนอกบานก็ยิ่งเดนชัด เพราะมี
การผสมผสานการทองเท่ียวกับอาหารอยางกลมกลืนกัน สงผลใหสมาชิกในสังคมไทยยิ่ง
รับประทานอาหารนอกบานมากยิ่งขึ้น 

         ท่ีผานมาคอลัมนแนะนําอาหารท่ีริเริ่ม โดย ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสด์ิวัฒน 
ในคอลัมน “เชลลชวนชิม” มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในรานท่ีปรากฏ
ในคอลัมน  ในปจจุบันซึ่งมีการนําเสนอคอลัมนแนะนําอาหารมากขึ้น ทําใหเกิดการ
กระตุนใหผูอานอยากทดลองรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น 
          จากผลการศึกษาจากสถาบัน โรเปอรรีพอรทส เวสตไวด 2001 โกลรอส 
คอนซูเมอรสตัดด้ี เผยแพรในนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 17 พฤษภาคม 2544 ระบุวา 
ชาวฮองกงครองแชมปรับประทานอาหารนอกบานมากท่ีสุดในโลก เฉลี่ย 17 ครั้งตอ
เดือน  สาเหตุใหญเปนเพราะวัฒนธรรมของชาวจีนฮองกงท่ีนิยมแสวงหาอาหารอรอยๆ 
บวกกับมีรานอาหารดีๆ และราคาถูกมากมาย  ไมใชเพราะชาวฮองกงร่ํารวยกวาชาติอื่นๆ  
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         จากบทความท่ีนําเสนอในหนังสือพิมพไทยรัฐขางตน แสดงใหเห็นวาคน
ไทยมีพฤติกรรมท่ีนิยมแสวงหาอาหารอรอยๆ ท่ีมีราคาถูกเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ หรือไป
ในโอกาสสําคัญๆ ตางๆ ในการรับประทานอาหารนอกบาน  ในการไปแตละคร้ังจึง
จําเปนตองมีกระบวนการในการตัดสินใจเลือกรานอาหารที่จะใหความสุข ความอรอย 
และความประทับใจมากท่ีสุด  บางครั้งการตัดสินใจน้ันก็อาจมาจากการไดรับคําแนะนํา
จากสื่อหรือบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
        “สื่อ” มีบทบาทสําคัญ และมีอิทธิพลตอสังคมตลอดจนการดํารงชีวิตของ
มนุษยเปนอยางมาก นับต้ังแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคสมัย
ปจจุบันท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวไกลสามารถเชื่อมโยงท่ัวทุกมุมโลกไดโดยการ
ติดตอผานทางอินเตอรเน็ตอยางสะดวกและงายดายในเวลาไมกี่นาที  ยกตัวอยางเชน ขาว
ผานดาวเทียมท่ีออกอากาศชวงขาวภาคคํ่าเปนประจําทุกค่ําคืน ผานเครื่องรับโทรทัศนใน
ทุกครัวเรือนเปนการยนระยะทางระหวางประเทศตางๆ ใหสั้นเขา และขาวสารท่ีไดรับก็
รวดเร็วทันตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
        ฉะน้ัน  เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญรุดหนาธุรกิจตางๆ จึงมีการแขงขัน
กันอยางสูง  รานอาหารก็เชนกันท่ีเปนอีกธุรกิจหน่ึงเพ่ือความอยูรอดจึงจําเปนท่ีจะตอง
อาศัยสื่อตางๆ เพ่ือเปนการกระจายขาวใหประชาชนไดรับรู และใหความสนใจกันมากขึ้น
ดวยการนํากลยุทธท่ีหลากหลายวิธีมาใช  ซึ่งวิธีการหน่ึงก็คือ  การใชสื่อมวลชนเพ่ือ
แนะนํารานอาหารใหประชาชนไดทราบ  และถือเปนอีกแนวทางหน่ึงตอการตัดสินใจ
เลือกรานอาหาร  เห็นไดจากการนําเสนอรายการอาหารและรานอาหารตางๆ ทาง
โทรทัศน  วิทยุ  นิตยสาร  และหนังสือพิมพ เชน ยุทธภูมิกะทะเหล็ก พอลูกเขาครัว หมึก
แดงแผลงรส  นิตยสารครัว และแมบานทันสมัย เปนตน 
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            สําหรับหนังสือพิมพรายวันท่ีมีคอลัมนแนะนํารานอาหาร มีดังน้ี  
1. ไทยรัฐ ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” เขียนโดย  

พล.อ.โอภาส  อติแพทย 
 จะเริ่มตนคอลัมนดวยการใหขอคิด ขอแนะนํา สติเตือนใจในเรื่องตางๆ จะมีการ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีควรไป และไมควรไป การแนะนําอาหารจะบอกถึงชนิด 
ประเภทของอาหารคราวๆ  แนะนําวาควรรับประทานอะไรกับอะไร  อะไรควร
รับประทานกอน อะไรควรรับประทานหลัง  
   มีการใชสํานวนภาษางายๆ ตรงๆ เปนกันเอง มีความเราใจพอสมควร มีการ
เปรียบเทียบอุปมา เลาถึงภูมิหลังของอาหาร 
 

2. เดลินิวส ฉบับประจําวันเสาร คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” เขียนโดย  
ทีมขาวสตรี หรืออัญชัน 

เปนการแนะนําแตอาหารอยางเดียว อาหารท่ีแนะนํามีหลายอยางและจะบอกสวน 
ผสมและวิธีทําอาหารเดนเพียงอยางเดียว 

สํานวนภาษาเรียบงายตรงๆ ในการบรรยายถึงอาหาร  ไมมีสรรพนามแทนตัวเอง 
 
3. ผูจัดการรายวัน ฉบับประจําวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” เขียนโดย  

แมชอยนางรํา 
เปนการแนะนําแตอาหารอยางเดียว เริ่มตนจะมีการใชสํานวน คํากลอนตางๆ  

เชน“กินหัว..กินหาง..กินกลางตลอดตัว” “ใครไมกินก็หลีกไป” มีการเลาถึงภูมิหลังความ
เปนมาของอาหารท่ีแนะนํา 

สํานวนภาษาท่ีสรางอารมณเราความสนใจ และชักนําใหมองเห็นภาพได และ 
ใชคําโลดโผน ทันสมัยเขากับเหตุการณ มีการต้ังคําถามและตอบเอง ใชสรรพนามแทน
ตัวเองวา “อีชั้น”  และลงทาย “เจาคะ”  
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4. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” เขียนโดย  
โอลีฟ ออยย  

เปนการแนะนําแตอาหารอยางเดียว จะเนนท่ีบรรยากาศของรานอาหาร  
สํานวนภาษาท่ีคอนขางหรูหรา ใชคําทับศัพทเขามาบรรยาย เชน เมนคอรส  

ใชนามปากกาเปนสรรพนามแทนตัวเอง สรางความรูสึกไมคอยคุนเคยเปนกันเอง 
 
5. ไทยโพสต ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” เขยีน 

โดยสันติ  อิ่มใจจิต 
เปนการแนะนําแตอาหารอยางเดียวจะใหรายละเอียดต้ังแตชื่อเจาของราน สถาน 

ท่ีต้ัง รายการอาหารอรอยตางๆ  
             สํานวนภาษางายๆ ตรงๆ เราความสนใจพอสมควร  
 

ดังจะเห็นวาสื่อมวลชนทุกแขนงพยายามท่ีจะนําเสนอรานอาหารตางๆ เพ่ือให
ประชาชนมีโอกาสในการท่ีจะเลือกรานอาหารเพ่ือดํารงซึ่งความสุขท่ีผอนคลายของ
ตนเองใหมากท่ีสุด  โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุดพักผอน ซึ่งจุดประสงค
หน่ึงของการนําเสนอคอลัมนแนะนํารานอาหารก็เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีมีอาหารท่ีอรอย แปลกใหม และอาจจะนํามาซึ่งความสุขสําหรับ
กิจกรรมครอบครัว หรือท่ีรวมกลุมสังสรรคกันระหวางเพ่ือนฝูง 
      จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การใชหนังสือพิมพรายวันเพ่ือเปน
วิธีการหน่ึงท่ีจะกระจายใหประชาชนไดรูจักรานอาหารนั้นๆ จะเกิดผลเปนอยางไรบาง 
จึงเปนท่ีนาสนใจอยางย่ิงท่ีควรจะทําการศึกษาวิจัย 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
 

1. คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีอิทธิพลตอการเลือก 
รานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยางไร 

2. คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันใดท่ีไดรับความนิยม 
จากประชาชนในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

3. คุณลักษณะของคอลัมนแนะนํารานอาหารประเภทใดที่มีอิทธิพลตอการ 
เลือกรานอาหารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันท่ี 
มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับความนิยมในคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพ 
รายวันแตละฉบับ 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะการนําเสนอของคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือ 
พิมพรายวันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการศึกษาพฤติกรรมการอานคอลัมนแนะนําอาหาร
ในหนังสือพิมพรายวัน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ, เดลินิวส, ผูจัดการ, 
กรุงเทพธุรกิจ และไทยโพสต ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางใน เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต ไดแก  บางรัก ปทุมวัน พญาไท สาทร 
บางกะป ลาดพราว ดอนเมือง คลองเตย ตลิ่งชัน และมีนบุรี  โดยจะใชเวลาในการศึกษา
ท้ังสิ้น 1 ป 

1.5  สมมติฐานในการวิจัย 
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  หลัก    คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการเลือกไปรับ 
              ประทานอาหารในรานท่ีแนะนําของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        รอง     1.  คอลัมนแนะนําอาหารและทองเท่ียวมีผลตอการตัดสินใจไปรับ 

           ประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําอาหารอยางเดียว 
 2. คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ มีผลตอการ 

   ตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําใน   
   หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบถึงคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันท่ีมีผลตอความ
นิยมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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1.7  นิยามศัพท 
 
 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีไดจากการสุม
ตัวอยางแบบงาย และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ไดแก บางรัก ปทุมวัน พญาไท สาทร 
บางกะป ลาดพราว ดอนเมือง คลองเตย ตลิ่งชัน และมีนบุรี 
 
 การรับประทานอาหารนอกบาน หมายถึง การท่ีประชาชนออกไปรับประทาน
อาหารนอกบานในโอกาสตางๆ เชน วันหยุดสุดสัปดาห วันพักผอนของครอบครัว วัน
สังสรรครวมกันของเพ่ือนฝูง รวมท้ังวันธรรมดาที่ครอบครัวตองการ หรือมีการนัดหมาย
เพ่ือพบปะเจรจาพูดคุยกับคนอื่นนอกบานระหวางการรับประทานอาหาร 

 
คอลัมนแนะนํารานอาหาร  หมายถึง คอลัมนท่ีนําเสนอรานอาหารท่ีมีอาหาร

รสอรอย หรือแปลกแกผูอานคอลัมน  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะศึกษาคอลัมน
แนะนําอาหารจากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน 
“เท่ียวไป กินไป” เขียนโดย พล.อ.โอภาส อติแพทย, เดลินิวส ฉบับประจําวันเสาร  
คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” เขียนโดย ทีมขาวสตรี หรืออัญชัน, ผูจัดการรายวัน ฉบับ
ประจําวันศุกร  คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” เขียนโดย แมชอยนางรํา, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
ประจําวันวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” เขียนโดย โอลีฟ ออยย  และไทยโพสต 
ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” เขียนโดย สันติ  อิ่มใจจิต 
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อิทธิพลของคอลัมนแนะนําอาหาร หมายถึง บทบาทในการผลักดันใหเกิดการ
ตัดสินใจเลือกรานอาหารท่ีไดรับการแนะนําในคอลัมนแนะนําอาหารของหนังสือพิมพ 
ท้ัง 5 ฉบับ  ไดแก ไทยรัฐ ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” เขียนโดย 
พล.อ.โอภาส อติแพทย, เดลินิวส ฉบับประจําวันเสาร  คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” เขียน
โดย ทีมขาวสตรี หรืออัญชัน, ผูจัดการรายวัน ฉบับประจําวันศุกร  คอลัมน “เมนู 
ผูจัดการ” เขียนโดย แมชอยนางรํา, กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันวันอาทิตย คอลัมน “ชิม
ไป ชมไป” เขียนโดย โอลีฟ ออยย  และไทยโพสต ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “อิ่ม
อรอย กับอิ่มจิต” เขียนโดย สันติ  อิ่มใจจิต 

 
การตัดสินใจเลือกรานอาหาร หมายถึง การตัดสินใจเลือกรานอาหารตาม

คําแนะนําของคอลัมนแนะนําอาหาร ในหนังสือพิมพรายวัน 5 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ ฉบับ
ประจําวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” เขียนโดย พล.อ.โอภาส อติแพทย, เดลินิวส 
ฉบับประจําวันเสาร  คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” เขียนโดย ทีมขาวสตรี หรืออัญชัน, 
ผูจัดการรายวัน ฉบับประจําวันศุกร  คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” เขียนโดย แมชอยนางรํา, 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” เขียนโดย โอลีฟ ออยย  
และไทยโพสต ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” เขียนโดย สันติ  อิ่ม
ใจจิต 
 
 รูปแบบการนําเสนอ หมายถึงการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีแตแนะนําอาหารอยาง
เดียว ไดแก หนังสือพิมพเดลินิวส , กรุงเทพธุรกิจ , ผูจัดการรายวัน และไทยโพสต หรือ
การนําเสนอเน้ือหาท่ีมีการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวดวย ไดแก ไทยรัฐ 
  

หนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ หมายถึง หนังสือพิมพท่ีใหความสําคัญตอ
ขาวสารประเภทเราอารมณ ต่ืนเตน เน้ือหาสวนใหญประกอบดวยขาวเบาหรือบทความ
ประเภทเบาสมอง หรือเน้ือหาประเภทท่ีผูอานไดรับความพอใจทันที ไดแก ไทยรัฐ และ
เดลินิวส 
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 หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ หมายถึงหนังสือพิมพท่ีใหความสําคัญตอ
ขาวสารท่ีเนนหนักทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาในหลายๆ ดาน เน้ือหา
สวนใหญประกอบดวยขาวและบทความประเภทหนักสมอง ทําใหผูอานไดรับความพึง
พอใจชา  ไดแก กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการ และไทยโพสต 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีผลตอการ
เลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ทําการศึกษาโดยนําแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวคิดในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและอิทธิพลของหนังสือพิมพ 

 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร 
 2.3  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหนาที่และอิทธิพลของหนังสือพิมพ 
 

บทบาทหนาท่ีของหนังสือพิมพ   
บทบาทหนาท่ีของหนังสือพิมพตามความคาดหวังสังคม (มาลี  บุญศิริพันธ, 

 2537: 4-9)  ดังน้ี 
1) ใหขาวสาร ถือเปนหนาท่ีหลักท่ีจะตองแสวงหาขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง (facts) 

มารายงานใหประชาชนไดทราบ การเสนอขาวและสารน้ีจะรายงานออกมาในลักษณะ
ของขาว บทความ สารคดี และคอลัมนตางๆ สุดแลวแตจะมีความเหมาะสมอยางไร ขึ้นอยู
กับองคประกอบอื่นๆ ซึ่งขอสําคัญอยูท่ีวา ขาวและสารท่ีนําเสนอทางหนังสือพิมพน้ัน 
จะตองเปนขอเท็จจริงท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เท่ียงตรง และเปนธรรม 

2)ใหขอเสนอแนะ หนาท่ีในการใหขอเสนอแนะหรือการชี้แนะแนวทางน้ัน ตอง
ไมใชการเสนอแนะในรายงานขาว เพราะขาวน้ันเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงลวนๆ การ
เสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น หรือตอขาวท่ีไดรับการรายงาน
ไปแลว กระทําโดยผานทางคอลัมนอื่นๆ เชน บทบรรณาธิการ บทวิจารณ บทความ เปน
ตน 
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3)ใหความบันเทิง หมายถึง ความบันเทิงท่ีผูอานจะไดจากการอานเน้ือหาใน
หนังสือพิมพ เปนการผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ ความรูสึก และพักผอนสมอง
ไปในเวลาเดียวกัน ถึงแมวาจะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้วา ขาวสารเก่ียวกับความบันเทิงในหนา
หนังสือพิมพ มักจะไดรับความสนใจอานมากกวาขาวสารประเภทอื่นๆ ก็ตาม แตความ
บันเทิงท่ีแฝงอยูจากการอานการตูน  บทความ  สารคดี  บทวิจารณ  ก็มีสวนทําให
หนังสือพิมพไดสนองตอบหนาท่ีขอน้ีไดเปนอยางดี มิใชเปนเพียงเน้ือหาเฉพาะใน
คอลัมนบันเทิงเทาน้ัน 

4) เปนสื่อโฆษณา หนาท่ีสวนน้ีดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไมไดสําหรับสื่อมวลชนใน
สังคมทุนนิยมและสังคมประชาธิปไตย เพราะสภาพการแขงขันทางธุรกิจการคา 
หนังสือพิมพจึงเปนสื่อท่ีสามารถใหขาวสารเปนสื่อกลางนําเสนอสินคาธุรกิจใหผูอานได
มีโอกาสเลือกซื้อ หรือตัดสินใจซื้อไดทางหน่ึง เชื่อกันวาโฆษณาในหนังสือพิมพมี
บทบาทกระตุนใหเกิดอํานาจการซื้อ ทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจใหกาวหนา  

เปนท่ียอมรับกันแลววา บทบาทและหนาท่ีของสื่อมวลชนมีผลตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก สื่อมวลชนเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงในการผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาประเทศได บทบาทและหนาท่ีหลักของสื่อมวลชนท่ีพึงจะมีตอการยกระดับการ
พัฒนาประเทศ ตามขอเสนอแนะของ วิลเบอร ชแรมม (1964:9-10) มีดังตอไปนี้ 

1. บทบาทในการเปนผูเฝายาม (The Watchman Function) สื่อมวลชนจะมี 
หนาท่ีในการเสนอขาวสาร สรางความตระหนักใหแกประชาชนในการใชขอมูลขาวสาร
ใหเกิดประโยชนแกตนเอง และขาวสารขอมูลทําใหเกิดการกระตุนใหประชาชนเกิดการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  

2. บทบาทในการกําหนดนโยบาย (The Policy Function) ในประเทศที่ 
กําลังพัฒนา สื่อมวลชนจะมีสวนสําคัญอยางมากในการใหประชาชนไดรับขาว และใช
เปนขอมูลในการตัดสินปญหาของประชาชนเอง บทบาทของสื่อมวลชนในขอน้ีตองการ
ใหประชาชนไดมีโอกาสปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมก้ัน ไดรับการจูงใจและไดรับ
ทัศนคติใหมท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาประเทศ 

3.  บทบาทในการสอนหรือบทบาทในการใหความรู (The Teaching Function) 
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ในประเทศกําลังพัฒนา การเปดโอกาสใหประชาชนไดเรียนรู สื่อมวลชนจะสามารถมี
บทบาทใหประชาชนไดรับความรูและทักษะใหม เชน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง 

การศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพน้ันจะตองพิจารณาจากเน้ือหาท่ีหนังสือพิมพ
นําเสนอดวยเพราะหนังสือพิมพมีบทบาทและอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม อีก
ท้ังยังสามารถกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมคอนขางโดดเดนกวา
สื่อมวลชนอื่นๆ ท้ังน้ีอาจเปนดวยขอดีของหนังสือพิมพ (อนันตธนา  อังกินันท,2521:47-
49) 

 
อิทธิพลของหนังสือพิมพท่ีมีตอผูอาน  

ทองใบ  ทองเปาต (2527:341) ไดใหความหมายคือ ผลกระทบของหนังสือพิมพ 
ท่ียังความเปลี่ยนแปลงใหเกิดแกผูอาน การเปลี่ยนแปลงน้ีบางอยางมีลักษณะคอยเปนคอย
ไป บางอยางเปนไปอยางรวดเร็ว  

สุรัตน เมธีกุล ไดใหความหมายถึงอิทธิพล คือ การท่ีสื่อมวลชนทําใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบุคคลท่ีเปนผูรับสาร ไดแก  

- การเปลี่ยนแปลงความรู 
- ทัศนคติ 
- พฤติกรรมของคน 
ซึ่งจากท่ีกลาวมาจะเห็นวาหนังสือพิมพมีอิทธิพลตอผูอาน ไมมากก็นอย 

ดังน้ันหนังสือพิมพจึงตองตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเสนอขาว หรือ
ขอเสนอแนะตางๆ อยางซื่อสัตยและเท่ียงธรรม ไมตกเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน
ใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง  

 
 

 
 
 

2.2  ทฤษฎีการความนาเชื่อถือของแหลงสาร 
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ผูสงสารท่ีมีความนาเชื่อถือสูงจะสื่อสารไดมีประสิทธิภาพและสามารถ 

โนมนาวชักจูงใจผูรับสารไดมากกวาผูสงสารท่ีมีความนาเชื่อถือนอยกวา อันท่ีจริง ความ 
นาเชื่อถือของผูสงสารจะเปนสิ่งท่ีทํานายผลของการสื่อสารไดดีท่ีสุด แตคุณสมบัติ 
ของความนาเชื่อถือน้ีไมไดอยูในตัวของผูสงสารโดยตรง ผูสงสารไมไดเปนผูครอบ 
ครองคุณสมบัติของความนาเชื่อถือน้ี แตคุณสมบัติดังกลาวเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสายตาและ 
ความรูสึกของผูรับสาร หากผูรับสารไมไดใหคุณสมบัติขอนี้แกผูสงสาร คุณสมบัติขอ 
น้ีจะไมเกิดขึ้น เพราะเหตุท่ีความนาเชื่อถือของผูสงสารเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากผู 
รับสาร ขอแนะนําท่ีจะชวยสรางหรือเพ่ิมพูนคุณสมบัติขอนี้ขึ้น  จึงเปนสิ่งท่ีคอนขาง 
ซับซอนและขึ้นอยูกับตัวแปรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานการณและลักษณะเฉพาะตัว 
ของแตละคน โดยความนาเชื่อถือน้ีมีนักวิจัยประเมินจากบุคลิกลักษณะของแหลงขาว 
สารท่ีรับรูโดยผูรับสาร 3 ประการหลัก คือ (พีระ  จิรโสภณ,2532:629) 
 

1. ความนาไววางใจ (Trustworthiness) เชน ปลอดภัย ไวใจได มีความจริงใจ  
และซื่อสัตย เปนตน 

2. ความเชี่ยวชาญสามารถ (Expertness) เชน ผานการฝกอบรม มีประสบ 
การณ มีความรู ความชํานาญ และทักษะ เปนตน 

3. ความคลองแคลวกระฉับกระเฉง (Dynamism) เชน มีชีวิตชีวา มีความ 
ต่ืนตัวและวองไว เปนตน 

 
ซึ่งจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถอธิบายไดวา คอลัมนิสต 

จะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการตางๆ จะใหความรูแกผูอานดานเน้ือหาท่ี
เขียนในลักษณะของการใหขาวสาร (INFORM) หรือใหคําแนะนํา(ADVICE) หรือใหคํา
ชี้แนะ(INSTRUCT) ในเรื่องท่ีคอลัมนิสตคิดวาผูอานควรจะปฏิบัติ ควรจะกิน ควรจะด่ืม 
ควรจะใชจายเงิน หรือควรใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หรือคอลัมนิสตอาจจะแนะนํา
สถานท่ีท่ีผูอานควรจะไปเท่ียวในวันหยุด 

ซึ่งแนวคิดในการเปดคอลัมนชนิดน้ีในหนังสือพิมพก็เพราะ หนังสือพิมพเห็น
วาคอลัมนิสตซึ่งเปนผูท่ีมีความรู ชํานาญการน้ัน เปนผูท่ีคุนเคยกับผลิตภัณฑ สินคา และ
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ในการเขียนคอลัมนชนิดน้ี   คอลัมนิสตจะตองมีความรูในเร่ืองท่ีเขาเขียน 
ถึงอยางลึกซึ้งและถองแท เพ่ือใหงานเขียนของเขาเปนท่ีเชื่อถือ และสนองตอบ 
ความตองการอยากรูของผูอานไดดี ลีลาการเขียน (STYLE) ของคอลัมนจะตองงาย 
กระชับ ใหขอเท็จจริงท่ีเปนความจริงเกี่ยวกับสิ่งท่ีกําลังแนะนํา รวมท้ังจะตองมี 
การประเมินคุณคาในสิ่งท่ีคอลัมนิสตแนะนําไปดวยวาคุมคากับเวลา และเงินท่ีผูอาน 
เสียไปหรือไม 

 
2.2.1  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกอานคอลัมนในหนังสือพิมพ 

 

 กาญจนา  แกวเทพ (2542  : 170-194) ไดสรุปวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก 

อานคอลัมนในหนังสือพิมพ มี 2 ปจจัยหลัก คือ 

1) ปจจัยดานผูอาน บุคคลจะเลือกอานหนังสือพิมพใด คอลัมนใดข้ึนอยูกับ 

ตัวของผูอานเองดวยปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวผูอานประกอบดวย ตัวแปรลักษณะของ

ประชากร ตัวแปรทางดานคานิยม และวิถีชีวิต และตัวแปรทางดานลักษณะการรับสาร  

ซึ่งมีองคประกอบของตัวแปรตางๆ ดังน้ี 

(1) ตัวแปรทางดานลักษณะของประชากร 
- อายุ เปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ผูอานท่ีมีอายุมากกวายอมมีความคิด

รอบคอบ 

 ถูกชักจูงไดยากกวาผูอานท่ีมีอายุนอย แตอีกดานหน่ึง ผูอานท่ีอายุมากกวามีเงินมาก

พอท่ีจะไปรับประทานนอกบานตามคําชักชวนของหนังสือพิมพได 

-  

 

- อาชีพ บางอยางเปนอาชีพท่ีกลับบานชา มักตองสังคมอยูกับภายนอกก็ 
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มีโอกาสท่ีจะรับประทานนอกบานอยูมาก การถูกชักชวนจากหนังสือพิมพ ก็ทําไดงาย

กวาอาชีพท่ีกลับบานตรงเวลา 

- การศึกษา ทําใหคนมีเหตุผล ใครครวญกอนจึงเช่ือ ผูมีการศึกษาสูง 

กวายอมถูกชักจูงไดงายกวา 

- รายได เปนตัวแปรท่ีอาจสําคัญท่ีสุด เพราะผูมีรายไดสูงยอมมีโอกาส 

รับประทานอาหารนอกบานไดบอยครั้งกวาผูมีรายไดจํากัด 

- องคประกอบของครอบครัว ครอบครัวท่ีมีลูกอายุนอยมักรับประ 

ทานอาหารท่ีบาน ไมสะดวกท่ีจะพากันไปรับประทานอาหารนอกบานครอบครัวท่ีมีลูก

อายุ 6 – 15 ขวบ มักพากันไปรับประทานอาหารนอกบานอยางพรอมเพรียงกัน 

(2) ตัวแปรทางดานคานิยมและวิถีชีวิต (LIFESTYLE) 

- ถือเอาคนอื่นเปนสําคัญ ผูท่ีถือเอาคนอื่นเปนสําคัญจะถูกชักจูงไดงาย 

 เกรงใจไมกลาขัดผูอื่น จึงถูกชักจูงจากหนังสือพิมพงายกวา 

- ถือเอาตัวเองเปนสําคัญ ผูถือเอาตัวเองเปนสําคัญ มักไมเช่ือใครงายๆ  

จึงถูกชักจูงยาก แมคําชักจูงจะถูกตองก็ตาม 

- ถือเอาเหตุผลถูกตองเปนสําคัญ  ผูน้ีจะถูกชักจูงจากหนังสือพิมพยาก 

กวาพวกแรก แตงายกวาพวกท่ี 2 เพียงแตผูชักจูงตองเขียนอยางมีเหตุผล 

(3) ตัวแปรทางดานลักษณะการรับสาร 
- การรับสารท่ีไมมีเปาหมายเฉพาะ  ผูอานท่ีมีการรับสารท่ีไมมีเปา 

หมายเฉพาะ จะไมมีความต้ังใจท่ีจะแสวงหารานอาหารนอกบานท่ีถูกใจ 

- การรับสารท่ีมีเปาหมายเฉพาะ ผูอานท่ีมีการรับสารท่ีมีเปาหมายเฉพาะ  

จะมีความต้ังใจท่ีจะแสวงหารานอาหารนอกบานท่ีถูกใจ  ถาไดพบคอลัมนแนะนําก็จะ

ตรงใจ และไปตามคําชวนไดงาย 

- การรับสารท่ีมีการสื่อกลับ ผูอานท่ีชอบเขียนกลับจะสัมพันธกับผูเขียน  

มีแนวโนมเชื่อผูเขียนมาก จึงมีโอกาสถูกชักจูงงาย   

 

 

2) ปจจัยดานหนังสือพิมพ บุคคลจะเลือกอานหนังสือพิมพฉบับใด  
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คอลัมนใดนอกจากจะข้ึนอยูกับดานผูอานแลว  คุณภาพท่ีเหมาะสมของหนังสือพิมพก็

เปนตัวแปรสําคัญ อีกดานหน่ึงท่ีสามารถจูงใจใหผูอานคลอยตามไดเพียงใด ตัวแปรดาน

คุณสมบัติของหนังสือพิมพตางๆ มีดังน้ี 

(1) หนังสือพิมพท่ีมีเน้ือหาสาระนาสนใจ 

(2) ผูเขียนเปนบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ  

(3) หนังสือพิมพมีชื่อเสียง  
 

จากปจจัยท่ีผูวิจัยไดอางถึงขางตนน้ี สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 

แผนภูมิปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกอานคอลัมนในหนังสือพิมพ 
 
 

 คุณสมบัติผูอาน  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
หนังสือพิมพ - ตัวแปรดานลักษณะประชากร เชน อายุ อาชีพ  รายได  

ฯลฯ - ความนาสนใจของเนื้อหา 

 

- ความนาเชื่อถือของผูเขียน 

- หนังสือพิมพมีชื่อเสียง 
- ตัวแปรทางดานคานิยมและวิถีชีวิต 

- ตัวแปรดานลักษณะการรับสาร ไดแก การรับสารที่มีเปา  

   หมายเฉพาะ   การรูจักผูเขียน  เปนตน 
 

 

 
                                                                                             เลือกอาน หนังสือพิมพ 

                                                                                                     หรือ คอลัมน 

 

 
 
 

2.3  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
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คําจํากัดความเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคมีมากมาย ในท่ีน้ีจะนําเสนอเพียง

บาง 

สวน 

JAMES A. ENGEL, DAVID T. KOLLAT AND ROGER D. BLACKWELL 

ZENGEL(1968 : 5) ไดใหคําจํากัดความไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซึ่งสินคา

และบริการ ท้ังน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว  และซ่ึงมีสวนใน

การกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว” (CONSUMER BEHAVIOR IS DEFINED AS THE 

ACTS OF INDIVIDUAL DIRECTLY INVOLVED IN OBTAINING AND USING 

ECONOMIC GOODS AND SERVICES, INCLODING THE DECISION PROCESS 

THAT PRECEDE AND DETERMINE THESE ACTS) 

 

จากแนวคิดของอดุลย  จาตุรงคกุล (2539 : 3) ไดใหความหมายไววาเปน 

“ปฏิ 

กริยาของบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับ และใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ 

เหลาน้ัน” 

 

จากความหมายจะเห็นไดวา ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาวิ 

ธีการของแตละบุคคลท่ีทําการตัดสินใจในการจัดหา การใช การใชจาย ตลอดจนการ

ประเมินผลสินคาและบริการท่ีบุคคลน้ันเลือกซ้ือหามาใช ซึ่งไมวาจะเปนสินคาอะไร ทํา

มาซ้ือเมื่อใด ซื้อท่ีไหน ซื้อใชบอยแคไหน และใครเปนผูมีอิทธิพลในการซ้ือ เหลาน้ีลวน

เปนข้ันตอนหน่ึงของพฤติกรรมผูบริโภค 
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2.3.1แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (CONSUMER BEHAVIOR MODEL) เปน

การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมตนจากการเกิดสิ่ง

กระตุน (STIMULUS) ท่ีทําใหเกิดความตองการกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อ (BUYER’S BLACK BOX) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผู

ซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (BUYER’S RESPONSE) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ 

(BUYER’S PURCHASE DECISION)  

 จุดเร่ิมตนของแบบจําลองน้ีอยูท่ีสิ่งกระตุน (STIMULUS) ใหเกิดความตองการ

กอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (RESPONSE) จึงเรียกวา S-R THEORY โดยมี

รายละเอียดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2537 : 35) 
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ภาพที่ 2 
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (S-R THEORY) 

 

 

ลักษณะของผูซ้ือ              ลกัษณะการตัดสินใจของผูซ้ือ 

                         ส่ิงกระตุนภายนอก 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด ส่ิงกระตุนอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการขาย 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

 
  

ปจจัยทางวัฒนธรรม        

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางจิตวิทยา 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางพฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อ 

ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

 

 

 จากภาพจะเห็นไดวา ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตอบสนองของผูบริโภค มีดังน้ี 

 
2.3.2 สิ่งกระตุน (STIMULUS)  
 
สิ่งกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (INSIDE STIMULUS)  และสิ่ง

กระตุน 

จากภายนอก(OUTSIDE STIMULUS)    นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุน

ภายนอก เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจให

เกิดการซ้ือสินคา (BUYING MOTIVE) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและใชเหตุจูงใจ

ใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอก ประกอบดวย 2 สวนคือ 

กลองดําหรือ

ความรูสึกนึกคิด 

ของผูบริโภค 

การเลือกผลิตภณัฑ

การเลือกตรา 

การเลือก
ผูขาย 
เวลาในการ

BUYER ’S
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1)   สิ่งกระตุนทางการตลาด (MARKETING STIMULUS) เปนสิ่งกระตุนท่ี

นักการตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน ซึ่งประกอบดวย 

    (1)  สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ 

(2) สิ่งกระตุนดานราคา 

(3)  สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย 

(4)  สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด 

2) สิ่งกระตุนอื่นๆ (OTHER STIMULUS) เปนสิ่งกระตุนความตองการของ 

ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได ไดแก 

                 (1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC) 

            (2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (TECHNOLOGICAL) 

           (3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (LAW AND POLITICAL) 

            (4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (CULTURAL) 

3) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (BUYER’S BLACK BOX) ความรูสึก 

นึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดํา (BLACK BOX) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ

ทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งประกอบดวย 

(1) ลักษณะของผูซื้อ (BUYER’S CHARACTERISTICS) ลักษณะของผูซื้อมี

อิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยดานจิตวิทยา 

(2) กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (BUYER DECISION PROCESS) 

ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
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4) การตอบสนองของผูซื้อ (BUYER’S RESPONSE) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู 

บริโภคหรือผูซื้อ (BUYER’S PURCHASE DECISIONS) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจใน

ประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 (1) การเลือกผลิตภัณฑ (PRODUCT CHOICE) 

            (2) การเลือกตราสินคา (BRAND CHOICE) 

            (3)การเลือกผูขาย (DEALER CHOICE) 

   (4)การเลือกเวลาในการซ้ือ (PURCHASE TIMING) 

   (5)การเลือกปริมาณการซ้ือ (PURCHASE AMOUNT) 

 

3.2   ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
  

เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอื่นๆ ผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิด ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําท่ีไมสามารถคาดคะเนได  ดังน้ันจึงจําเปนท่ี

จะตองคนหาลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดวาไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง 

เพ่ือท่ีจะจัดสวนผสมทางการตลาดตางๆ ใหกระตุนและสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูซื้อท่ีเปนเปาหมายไดถูกตอง ลักษณะผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยสําคัญตางๆ 

ดังตอไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2534 : 38) 
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ภาพที่ 3 
ภาพแสดงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 

                            ปจจัยภายนอก                                                   ปจจัยภายนอก 
ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม 

 

  

วัฒนธรรม � กลุมอิทธิพล  

วัฒนธรรมยอย ครอบครัว 

ชั้นของสังคม บทบาทและสถานะ 

 

ผูซื้อ 
ปจจัยเฉพาะบคุคล                                                            ปจจัยภายใน 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางจิตวิทยา   

อายุ  การจูงใจ 
ขั้นตอนวงจรชีวิตครอบครัว การรับรู 

อาชีพ การเรียนรู 
ภาวะเศรษฐกิจ ความเช่ือและทัศนคติ 

รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ 

 

 

 

 

 

  แนวคิดของตนเอง  

 
ภาพแสดงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 
จากแผนภูมิขางตน จะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ประกอบดวย 
 

1)  ปจจัยดานวัฒนธรรม (CULTURAL FACTOR) 
 วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน บุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรม

ของตนเองภายใตกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีกําหนดความตองการและ

พฤติกรรมของบุคคล แบงออกเปน 
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(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (CULTURE) เปนสิ่งกําหนดความตองการซ้ือและ 

พฤติกรรมการซ้ือของบุคคล เชน ลักษณะนิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหลอหลอม

พฤติกรรมของสังคมไทย ไดแก รักความเปนอิสระ รักพวกพอง มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 

ชอบความโออา ปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการบริโภคสินคา เชน การซ้ือรถยนต การ

ทําบุญ การเลี้ยงเพื่อน การแตงกาย เปนตน 

(2) วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (SUBCULTURE)  

วัฒนธรรมกลุมยอยมีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ี

แตกตางกัน ทําใหวัฒนธรรมกลุมยอยแตละกลุมจะมีพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค

สินคาแตกตางกัน และในกลุมเดียวกัน จะมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน แบงออกไดเปน 

- กลุมเชื้อชาติ (NATIONALITY GROUPS) เช้ือชาติตางๆ จะมีกิจกรรม 

รสนิยมความชอบ และการบริโภคท่ีแตกตางกัน 

- กลุมศาสนา (RELIGIOUS GROUPS) แตละกลุมจะมีความขอบและขอ

หาม 

ท่ีแตกตางกัน 

- กลุมสีผิว (RACIAL GROUPS) กลุมสีผิวตางๆ แตละกลุมจะมีแบบของ 

วัฒนธรรมและทัศนคติท่ีแตกตางกัน 

- พื้นท่ีทางภูมิศาสตร (GEOGRAPHICAL AREAS) ทําใหเกิดลักษณะ

การดํารง 

ชีวิตท่ีแตกตางกัน 

(3) ชนชั้นทางสังคม (SOCIAL CLASS) การจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปน 

กลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันจากระดับสูงบไประดับต่ํา สิ่งท่ีนํามาใชในการแบงชนชั้น

ทางสังคม  คือ  อาชีพ  ฐานะ  รายได  ตระกูล  หรือชาติ กํา เ นิด  ตําแหนงหนา ท่ี 

บุคลิกลักษณะของบุคคล การศึกษาชนชั้นของสังคมจะเปนแนวทางในการแบงสวน

ตลาดและกําหนดตลาดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ และศึกษาความตองการ

ของตลาดเปาหมาย รวมท้ังจัดสวนผสมทางการตลาดใหสามารถตอบสนองความ

ตองการไดถูกตอง ชั้นของสังคมแบงออกเปน กลุมใหญได 3 ระดับ และเปนกลุมยอยได 

6 ระดับ ดังน้ี 
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(1)    ระดับสูง (UPPER CLASS) 
- ระดับสูงอยางสูง  (UPPER UPPER CLASS) ไดแก ผูดีเกาและไดรับ 

มรดกจํานวนมาก เน่ืองจากกลุมเหลาน้ีมีอํานาจซ้ือเพียงพอ สินคาเปาหมายไดแก สินคา

ฟุมเฟอย เชน เพชร รถยนตราคาแพง บานราคาแพง 

- ระดับสูงอยางตํ่า (LOWER UPPER CLASS) ไดแก ผูบริหารระดับสูง

เศรษฐี 

 สินคาเปาหมายของกลุมน้ีไดแก สินคาฟุมเฟอย 
(2)   ระดับกลาง (MIDDLE CLASS) 
- ระดับกลางอยางสูง (UPPER MIDDLE CLASS) ไดแก ผูท่ีไดรับความ 

สําเร็จทางอาชีพพอสมควร สินคาเปาหมายไดแก บาน เสื้อผา รถยนต เฟอรนิเจอร และ

ของใชในครัวเรือน 

- ระดับกลางอยางต่ํา(LOWER MIDDLE CLASS) ไดแก พนักงานระดับ 

ปฏิบัติงานและขาราชการระดับปฏิบัติงาน สินคาเปาหมายไดแก สินคาราคาปานกลาง 

เชน สินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
      (3)   ระดับต่ํา (LOWER CLASS)  

-   ระดับสูงอยางต่ํา (UPPER LOWER CLASS) ไดแก กลุมผูใชแรงงาน

และมีทักษะพอสมควร สินคาเปาหมายไดแก สินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพและราคา

ประหยัด 

-   ระดับตํ่าอยางตํ่า (LOWER LOWER CLASS) ไดแก กรรมกรท่ีมี

รายไดต่ํา สินคาเปาหมาย ไดแก สินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพและราคาประหยัด 

 
2)   ปจจัยทางสังคม (SOCIAL FACTORS) 

 เปนปจจัยท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ซึ่ง

ประกอบดวย 

(1) กลุมอางอิง (REFERENCE GROUPS) เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของดวย   

กลุม 
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น้ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง  แบง

ออกเปน 

- กลุมปฐมภูมิ (PRIMARY GROUPS) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ

เพ่ือน 

บาน   

- กลุมทุติยภูมิ (SECONDARY GROUPS) ไดแก  กลุมบุคคลชั้นนําใน

สังคม  

เพ่ือนรวมอาชีพ และรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม 

กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและ

การดําเนินชีวิต รวมท้ังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เน่ืองจากบุคคลตองการให

เปนท่ียอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางๆ 

 

(2)  ครอบครัว (FAMILY) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากท่ีสุดตอ

ทัศนคติ 

 ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

ครอบครัว การเสนอขายจึงจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวดวย  

              (3) บทบาทและสถานะ (ROLES AND STATUSES) บุคคลจะมีการเก่ียวของ

กับคนในหลายๆ กลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมี

บทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันไปในแตละกลุม 

 
3)   ปจจัยสวนบุคคล (PERSONAL FACTORS) 

  

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคน

ทางดานตางๆ ดังน้ี  

(1) อายุ (AGE) อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการสินคาท่ีแตกตางกัน 

(2) ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (FAMILY LIFE CYCLE) เปนข้ันตอนการดํารง 
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 ชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิต แตละข้ันตอนมีอิทธิพลตอ

ความตองการ ทัศนคติ สามารถแบงออกได 9 ข้ัน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 เปนโสด และอยูในวัยหนุมสาว (THE BACHELOR STAGE)  มักซื้อ

สิน   คา 

อุปโภคบริโภคสวนตัว สนใจทางดานพักผอนทองเท่ียว 

ข้ันท่ี 2 คูสมรสใหม และยังไมมีบุตร (NEWLY MARRIED COUPLES) 

มักจะซ้ือ 

สินคาถาวร เชน บาน รถยนต สินคาขนาดใหญท่ีจําเปนตางๆ 

ข้ันท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็ก อายุต่ํากวา หกขวบ (FULL NEST I) มักจะ 

ซื้อสินคาถาวรที่ใชภายในบาน เชน เคร่ืองซักผา เฟอรนิเจอร เคร่ืองดูดฝุน ผลิตภัณฑ

สําหรับเด็ก 

 

ข้ันท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็ก อายุมากกวาหกขวบ (FULL NEST II) มี 

ฐานะการเงินดีข้ึน เพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว สินคาท่ีบริโภคไดแก อาหาร เสื้อผา 

แบบเรียน การพักผอนหยอนใจสําหรับบุตร 

ข้ันท่ี 5 ครอบครัวท่ีมีบิดามารดาอายุมาก และมีบุตรโตแลว แตยังไมแตงงาน 

 (FULL NEST III) มีฐานะการเงินดี สามารถซ้ือสินคาถาวรท่ีมีมาแทนของเกาได  เชน 

รถยนต การพักผอนและการทองเท่ียวท่ีหรูหรา บานท่ีขนาดใหญกวาเดิม 

ข้ันท่ี 6 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก และบุตรแยกครอบครัวแลว และ 

ยังทํางานอยู (EMPTY NEST I) มีฐานะการเงินดี ชอบเดินทางทองเท่ียว พักผอน 

ชวยเหลือสังคม 

ข้ันท่ี 7 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวแลว  และ 

ออกจากงานแลว (EMPTY NEST II) รายไดลดลง อาศัยอยูในบาน จะซ้ือยารักษาโรค 

และผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ 

ข้ันท่ี 8 ครอบครัวอยูคนเดียวเน่ืองจากฝายหน่ึง ฝายใดตายหรือหยาขาด 

จากกันและออกจากงาน (SOLITARY SURVIVORS, RETIRES) คาใชจายสวนใหญจะ

เปนคารักษาพยาบาล 
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(3) อาชีพ (OCCUPATION) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ 

ความตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน 

(4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC CIRCUMSTANCES) โอกาสทาง

เศรษฐกิจ 

ของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบไปดวย 

รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติท่ีเก่ียวกับการจายเงิน นักการตลาด

ตองสนใจแนวโนมรายไดสวนบุคคล โดยใชรายไดเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดและ

กําหนดตลาดเปาหมาย 

(5) การศึกษา (EDUCATION) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมักมีแนวโนมท่ีจะบริโภค 

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า 

(6) รูปแบบการดํารงชีวิต (LIFE STYLE) แบบการดํารงชีวิตข้ึนกับวัฒนธรรม  

ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑ

ของบุคคลข้ึนอยูกับการดํารงชีวิต 

(7) บุคลิกลักษณะ (PERSONALITY) บุคลิกลักษณะ หมายถึง ทัศนคติและ

นิสัย 

ของบุคคลแตละคน จะมีนิสัยและทัศนคติท่ีแตกตางกัน 

 
4)   ปจจัยดานจิตวิทยา (PSYCHOLOGICAL FACTORS) 

 การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบ

ไปดวย  

(1)   การจูงใจ (MOTIVATION) เปนวิธีการท่ีจะชักนําพฤติกรรมของบุคคลให

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค พฤติกรรมมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ (MOTIVE) หรือสิ่ง

กระตุน การจูงใจมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนให ผูบริโภคเกิดความตองการ (NEEDS) โดย

อาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุนทางการตลาด การท่ีจะจัดสิ่งกระตุนอยางไรน้ันจําเปนตอง

ศึกษาความตองการของมนุษย 
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 ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2536:64-65) ไดสรุปวา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมัก

ประกอบดวย ตัวกระตุน และแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

มี 2 ประเภทใหญ คือ 

-  แรงจูงใจทางดานอารมณ เปนแรงจูงใจซื้อผลิตภัณฑเกิดจากความตองการท่ี

ผูบริโภคมุงสรางความพอใจของตน เชน ตองการความภูมิใจ ความสนุกสนาน ความ

สะดวกสบาย และมีความทะเยอทะยาน 

-  แรงจูงใจในทางเหตุผล เปนแรงจูงใจซื้อผลิตภัณฑดวยการพิจารณาอยาง

รอบคอบและสมเหตุสมผล เชน ซื้อผลิตภัณฑท่ีแสดงถึงความประหยัด ซื้อผลิตภัณฑ

ของกิจการท่ีมีความนาเช่ือถือ มีความทนทาน สะดวกในการใช หรือมีประสิทธิภาพ และ

สมรรถภาพในการใช ซึ่งช้ีใหเห็นวาเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี 

(2) การรับรู (PERCEPTION)  เปนกระบวนการท่ีบุคคลตีความและรับรูขอมูล 

เร่ิม 

จากบุคคลไดรับรูสิ่งกระตุนจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ เห็น ไดยิน กลิ่น สัมผัส และรส 

แตละคนจะเกิดการรับรู ท่ีแตกตางกัน  ข้ึนกับลักษณะสิ่งกระตุน สิ่งแวดลอมและ

ลักษณะเฉพาะของบุคคล 

 
 
การรับรูเปนปจจัยหน่ึงของตัวแปรทางดานความคิด ในกระบวนการซื้อของ

ผูบริโภค ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตัวแปรทางดานความคิด ประกอบดวย 
1. ความตองการของผูบริโภค 

2. ทัศนคติ 

3. การรับรู โดยข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการรับรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

3.1 การเปดรับขอมูล 

3.2 การสนใจเอาใจใสขอมูล 

3.3 การตีความขอมูล 

3.4 การเก็บบันทึกขอมูล 
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(3) การเรียนรู (LEARNING) การท่ีบุคคลจะตัดสินใจซื้อสินคา และบริการบุคคล

จะตองรับรูขาวสารท่ีเก่ียวกับสินคาและบริการท่ีตนสนใจ หรือเกิดความตองการกอน  

และการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปนผลจากประสบการณของบุคคล 

เชน การแจกของตัวอยางเพื่อใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการทดลองใชสินคา 

การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (STIMULUS) และจะเกิด

การตอบสนอง (RESPONSE) สิ่งกระตุนน้ัน นักการตลาดจะใชแนวความคิดน้ีดวยการ

โฆษณาซ้ําแลวซํ้าอีก (เปนสิ่งกระตุน) เพ่ือทําใหเกิดการซ้ือ และใชสินคาเปนประจํา 

(เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลของหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความ

เช่ือถือ และประสบการณในอดีต 

(4)   ความเช่ือถือ (BELIEFS)  เปนความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีต ความเชื่อถือจะสรางภาพลักษณเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลสวนหน่ึงเกิดจากความเช่ือถือ ถาความเชื่อถือ

เก่ียวกับผลิตภัณฑของบริษัทเปนความเช่ือในดานลบ ผูผลิตตองรณรงคเพ่ือแกไขความ

เช่ือถือท่ีผิดพลาด 

(5) ทัศนคติ (ATTITUDE)  ประกอบดวย ความเช่ือ ความนิยม และอุดมการณ  

ซึ่งจะมีมากหรือนอยในแตละบุคคลแตกตางกันไป (พรทิพย  วรกิจโภคาทร, 2529, 

น.308) 

 

ทัศนคติเปนการประเมินผลการรับรูท้ังดานพอใจหรือไมพอใจ ซึ่งจะมีผลตอ 

พฤติกรรมการซ้ือหรือใชสินคาของผูบริโภค 

 ในการตัดสินใจซ้ือตองพยายามทําความเขาใจวาผูบริโภคมีข้ันตอนการปฏิบัติใน

การตัดสินใจอยางไร  ซึ่งในขบวนการซ้ือพบวา ผูบริโภคตองผานขบวนการ 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2534:79) 
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ภาพที่ 4 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 

 

การรับรูปญหา                 การคนหาขอมูล             การประเมินผล            การตัดสินใจ      ความรูสึก 

                                                                                พฤติกรรม      ภายหลังการซ้ือ 

 

1) การรับรูปญหา หรือการรับรูถึงความตองการ (NEEDS AROUSAL) คือ การท่ี

บุคคลรับรู ความตองการของตน ซึ่งอาจเกิดเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน นักการตลาดจึง

ตองจัดสิ่งกระตุนทางการตลาด ใหผูบริโภคเกิดความตองการในผลิตภัณฑ รวมท้ังตอง

เขาใจสิ่งกระตุนเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีจะมีอิทธิพลตอผูบริโภค และตองคํานึงถึงเสมอวา

ความตองการสําหรับผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองจัดเหตุการณตางๆ 

เพ่ือกระตุนความตองการ 

 2) การคนหาขอมูล (INFORMATION SEARCH) เมื่อผูบริโภครับรูปญหาคือ 

เกิดความตองการในข้ันท่ี 1 แลว ในข้ันน้ีจะเปนการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ ตอไปน้ี 

(1) แหลงบุคคล (PERSONAL SOURCE) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก 

ฯลฯ 

(2) แหลงการคา (COMMERCIAL SOURCE) ไดแก สื่อการโฆษณา 

พนักงานขาย  

การบรรจุหีบหอ การแสดงสินคา ฯลฯ 

(3) แหลงชุมชน (PUBLIC SOURCE) ไดแก สื่อมวลชน องคการคุมครอง

ผูบริโภค 

 ฯลฯ 

 

(4) แหลงทดลอง (EXPERIMENTAL SOURCE) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจ

คุณ 

ภาพผลิตภัณฑ หรือหนวยงานวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ ฯลฯ 
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3) การประเมินผลทางเลือก (EVALUTION OF ALTERNATIVES) เมื่อผูบริโภค

ได 

ขอมูลมาแลวก็จะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือก หลักเกณฑท่ีใชพิจารณาคือ 

(1) คุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ 

(2) การใหนํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และจัด 

ลําดับความสําคัญสําหรับคุณสมบัติตางๆ 

(3) ความเช่ือถือเก่ียวกับตรา 

(4) การพิจารณาอรรถประโยชนท่ีจะไดรับสําหรับคุณสมบัติแตละอยาง 
ของผลิตภัณฑ 

(5) เปรียบเทียบระหวางย่ีหอตางๆ 

ตามท่ีกลาวมาท้ังหมด นักการตลาดจะตองจัดสวนผสมทางการตลาดดาน 

ตางๆ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ ราคา และการสงเสริมการตลาดเพื่อเพ่ิมนํ้าหนัก

ความสําคัญใหกับคุณสมบัติผลิตภัณฑของบริษัท 

4) การตัดสินใจซ้ือ (PURCHASE DECISION) การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑย่ีหอ 

ใดย่ีหอหน่ึงภายหลังจากมีการประเมินผลขอ 3 โดยตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมาก

ท่ีสุด และปจจัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ มี

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 
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ภาพแสดงปจจัยตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
 

     
                                ทัศนคติของบุคคลอื่น 

 

 

การประเมินผลพฤติกรรม                  ความต้ังใจซื้อ               ปจจัยสถานการณ               ก า ร

ตัดสินใจซื้อ 

                                      ที่คาดคะเนไว 

 

                                   ปจจัยสถานการณ 

                                 ที่ไมไดคาดคะเนไว 

 

ปจจัยระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือมี 3 ประการ  คือ  

4.1ทัศนคติของบุคคลอื่น ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวของจะมีผลท้ังดานบวก และ

ดานลบตอการตัดสินใจซ้ือ 

4.2 ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไวกอนการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะคาดคะเน

ปจจัยตางท่ีเก่ียวของ 

4.3 ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเน ขณะท่ีผูบริโภคกําลังจะตัดสินใจซ้ือน้ัน 

ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเก่ียวของ ซึ่งมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ 

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (POST PURCHASE BEHAVIOR) เปนความ

พอใจ 

หรือไมพอใจหลังจากไดซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกน้ีข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีเขา

คาดหวัง เขาจะพอใจและมีการซ้ือซํ้า แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติต่ํากวาท่ีคาดหวังไว 

เขาจะไมพอใจและไมมาซ้ืออีก 
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 เมื่อประมวลแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการรับขาวสาร และผลกระทบจาก

การรับขาวตอการตัดสินใจเลือกไปรับประทานอาหารนอกบานท้ังหมด สามารถเขียน

เปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 
ภาพที่ 6 

แผนภูมิ แสดงกระบวนการตัดสินใจอานคอลัมน “แนะนําอาหาร” และ การเลือก
รับประทานอาหารที่ “คอลัมน” แนะนํา 

 
ส่ิงกระตุน                                                                                                                                                                                                                                          

                -อาหารดี 

            -ราคาไมแพง 

               -สะดวกเร่ืองเวลา 

                 -สะดวกในการเดินทาง 

 

 
คุณสมบัติของหนังสือพิมพ   
-ความนาสนใจของเนื้อหา 

-ความนาเชื่อถือของผูเขียน               อานคอลัมน     การตัดสินใจไป               พฤติกรรมการ 

-ชื่อเสียงหนังสือพิมพ                     “แนะนําอาหาร”    รับประทาน                   รับประทาน 

                           ในรานที่แนะนํา อาหารนอกบาน 
 
คุณสมบัติผูอาน 
-ตัวแปรดานประชากร 

-ตัวแปรดานคานิยมและวิถีชีวิต 

-ตัวแปรดานลักษณะการรับสาร 
        ลักษณะผูซื้อ                ลักษณะการตัดสินใจ

ของผูซื้อ 
                                  -ปจจัยทางวัฒนธรรม                     -การรับรูปญหา  

  -ปจจัยทางสังคม                            -การคนหาขอมูล 

                  -ปจจัยสวนบุคคล                          -การประเมินผล 

                                                                 -ปจจัยทางจิตวิทยา                         ทางพฤติกรรม 

                                                                                                          -การตัดสินใจ

ซื้อ 
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                                                                                         -ความรู สึกหลัง

ซื้อ 
 

 

 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ปองพรรณ  พนมสารนรินทร (2541) ศึกษาเรื่องปจจัยทางการสื่อสาร

การตลาดท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคฟาสฟูดของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร  มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนไทยในการบริโภคฟาสตฟูด และศึกษาปจจัย
ทางการสื่อสารการตลาดท่ีกอใหเกิดการบริโภคฟาสตฟูด โดยการวิจัยเชิงสํารวจจากการ
ใชแบบสอบถามสัมภาษณวัยรุน ชาย หญิง ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 13 –21 ป จํานวน 
400 คน ผลการศึกษาพบวา วัยรุนชายและหญิงนิยมบริโภคฟาสตฟูดประเภทไกทอดมาก
ท่ีสุด โดยวัยรุนชายใหเหตุผลวา อาหารอรอย ขณะท่ีวัยรุนหญิงใชรานฟาสตฟูดเปน
สถานท่ีนัดพบเปนเหตุผลหลักในการบริโภคฟาสตฟูด  สิ่งท่ีนาสังเกต คือ กลุมอางอิงท่ีมี
อิทธิพลทําใหวัยรุนบริโภคฟาสตฟูดไดพอสมควร แตโฆษณากลับไมคอยมีอิทธิพลกับ
วัยรุนเทาใดนัก  วัยรุนมีความคิดเห็นเก่ียวกับฟาสตฟูดในดานคุณภาพอาหาร รสชาติ
อาหาร ความสะอาด ความรวดเร็วในการใหบริการ ความสุภาพของพนักงาน การสงเสริม
การขาย และความทันสมัยอยูในเกณฑดี ขณะท่ีความคิดเห็นในดานความเหมาะสมกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยอยูในเกณฑปานกลาง  กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดเคย
เปดรับโฆษณาฟาสตฟูดโดยเปดรับสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด 

 
 ขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร (2541)  ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิตและ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  มี

วัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือ

สิ่งแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  และศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาพบวา  

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  อยูใน
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ณัฐวุฒิ  ศรีกตัญู (2540) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม

การเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาของเจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและหาความสัมพันธของรูปแบบการดําเนินชีวิต  พฤติกรรมการ

เปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคาของเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร  และ

นําไปเปรียบเทียบกับนิยามของเจเนอเรช่ันวาย ท่ีนักวิชาการวิเคราะหจากสังคมอเมริกัน

และนิยามท่ีนักการตลาดในเมืองไทยใหไว  ผลการศึกษาพบวา เจเนอเรช่ันวายใน

กรุงเทพมหานครมีลักษณะของรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเหมือนกับเจเนอเรช่ันวายใน

สังคมอเมริกัน คือ เปดรับสื่อในระดับมาก ชอบเลนกีฬา ตระหนักถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอมและพิษภัยของยาเสพติด และการแตงกาย  สวนลักษณะท่ีตางกันคือ เจเนอ

เรช่ันวายในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับครอบครัว และไมคอยสนใจและไมนิยม

ใชสินคาท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง  ในขณะท่ีเจเนอเรช่ันวายในสังคมอเมริกันมีลักษณะท่ี

ตรงกันขาม 

 

 การตัดสินใจเลือกไปรับประทานอาหารตามท่ีคอลัมน “แนะนําอาหาร” แนะนํา 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจะเห็นไดวา พฤติกรรมการ

รับประทานอาหารนอกบาน เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงกระตุน 2 แรงหลัก คือ แรง

กระตุนใหเกิดการเลือกอานหนังสือพิมพท่ีมีคอลัมน “แนะนําอาหาร” และแรงกระตุนให

เกิดการตัดสินใจไปรับประทานอาหารในรานท่ีแนะนํา สําหรับแรงกระตุนใหอานคอลัมน

ในหนังสือพิมพ   ผลการทบทวนเอกสารพบวา  มีปจจัยหลักคือ  คุณสมบัติของ

หนังสือพิมพ และคุณสมบัติของผูอาน สวนแรงกระตุนในการตัดสินใจเลือกใชสินคาและ

บริการ เปนแรงกระตุนท่ีเกิดจากลักษณะผูซื้อ  สิ่งกระตุนภายนอก และลักษณะข้ันตอน

การตัดสินใจของผูซื้อ  
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ในสวนของแรงกระตุนท่ีเกิดจากคุณสมบัติของหนังสือพิมพ ผลการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดขอสรุปวา ความนาสนใจของเน้ือหา  ความ

นาเชื่อถือของผูเขียน และช่ือเสียงของหนังสือพิมพมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาน 

“คอลัมน” ของผูอาน  ในขณะท่ีปจจัยดานคุณสมบัติของผูอานท่ีมีอิทธิพลไดแก อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได คานิยมของบุคคล และลักษณะการรับสารของผูอาน 

สําหรับแรงกระตุนดานผูซื้อ ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

พบวา ความแตกตางในชนช้ันทางสังคม กลุมอางอิง เชน ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือน

รวมอาชีพ สถานภาพทางสังคม วัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ เปน

ตน การไดรับการจูงใจจากสื่อตางๆ เปนตน 

 สําหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภค

อาหารนอกบานของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. ดานรูปแบบการนําเสนอขอมูล ซึ่งประกอบดวยคอลัมนแนะนําอาหารอยาง

เดียว หรือคอลัมนแนะนําอาหาร และการทองเท่ียวดวย 

2. ประเภทหนังสือพิมพ จําแนกเปน หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ และ 

ประเภทเพงปริมาณ ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงเปรียบเทียบเฉพาะ หนังสือพิมพไทยรัฐ 

เดลินิวส ซึ่งเปนหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ และหนังสือพิม กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการ 

และไทยโพสต ซึ่งเปนหนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดสําหรับ 

การวิจัยได ดังน้ี 
ภาพที่ 7 

แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

รูปแบบการนําเสนอ 

- แนะนําอาหารอยางเดียว   การตัดสินใจ 

แนะนําอาหารและ                                              ไปรับประทาน 

สถานท่ีทองเท่ียวดวย    อาหารตามท่ี 

- 
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    แนะนําใน 

 ประเภทของหนังสือพิมพ                       คอลัมน 

- เพงปริมาณ        

- เพงคุณภาพ  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมุงศึกษาถึงรูปแบบคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมี

ผลตอการเลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานครน้ัน ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา 

ซึ่งผูวิจัยไดคนควาจากเอกสารตางๆ แลว ทําการวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี วิธีการทาง

สถิติ รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห ดังน้ี 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

1) ประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีอาศัยอยู 

ในกรุงเทพมหานคร 

2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีเคยรับประทานอาหารนอกบาน 

3) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนผูท่ีเคยอานคอลัมนเก่ียวกับการ 

แนะนําอาหารจากหนังสือพิมพรายวันท้ัง 5 ฉบับ ซึ่งมี ไทยรัฐ ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน 

“เท่ียวไป กินไป” , เดลินิวส ฉบับประจําวันเสาร คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” , ผูจัดการรายวัน 

ฉบับประจําวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” , กรุงเทพธุรกิจ  ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน 

“ชิมไป ชมไป” และไทยโพสต  ฉบับประจําวันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต”  

 
3.2  ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 

กําหนดไว 400 ตัวอยาง โดยจะสุมตัวอยางจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย 

วิธีเปรียบเทียบตารางสําเร็จรูปของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane, 1970, P.580-581 อางใน 

ประคอง  กรรณสูต, 2525  : 13)  พบวาถาขนาดของประชากรมีจํานวนมากกวาแสนคนน้ันให

ใชตารางสุมตัวอยางสําเร็จรูปของ Yamane โดยใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน + 5% ท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95% 
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3.3  วิธีการสุมตัวอยาง 
 

ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช วิ ธี การสุ มตั วอย างแบบง าย  (Simple-Random 

Sampling)  โดยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนเขต 10 เขต ผลการจับฉลากเปนดังน้ี คือ 

บางรัก, ปทุมวัน, พญาไท, สาทร, บางกะป, ลาดพราว, ดอนเมือง, คลองเตย, ตลิ่งชัน และมีน

บุรี จํานวนกลุมตัวอยาง เขตละ 40 คน และในแตละเขตของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามสถานท่ี

ตางๆ ไดแก สถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความ

หลากหลาย 

 
3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชา 

ชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยรับประทานอาหารนอกบาน และไดเคยอานคอลัมนแนะนํา

อาหารในหนังสือพิมพรายวันท้ัง 5 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กิน

ไป” , เดลินิวส ฉบับวันเสาร คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” , ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร  คอลัมน 

“เมนู ผูจัดการ” , กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” และไทยโพสต ฉบับวัน

อาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” 

  

ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบปลายปด โดยแบงเน้ือหาของคําถามออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1  ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร 

 สวนท่ี 2  พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบาน 
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3.5  การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

กอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดนําเสนออาจารยท่ี 

ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงความ

ครอบคลุมของเน้ือหา การใชภาษา และโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขให

สมบูรณ กอนนําไปใชกับกลุมทดสอบ 
 
3.6  การรวบรวมขอมูล 
 

1. ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 

2. ใหคะแนนและลงรหัส (coding) เพ่ือใหขอมูลอยูในรูปตัวเลข (รหัส) ท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร สามารถอานได 

3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window ในการประมวลผลขอมูลและจัดทํา

ตารางวิเคราะหทางสถิติตางๆ ท่ีตองการ 

4. แปลความหมายขอมูลท่ีประมวลผลแลว เพ่ือจัดทํารายงานผลวิจัยตอไป 

 
3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

1. สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) ไดแก จํานวน (Frequency) และ รอยละ 

 (Percentage) เพ่ืออธิบายตัวแปรเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง และอธิบายถึง

จํานวนกลุมตัวอยางท่ีมีอิทธิพลมาจากคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพในการเลือก

รานอาหาร 

2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชคาไคสแสควรเปนเคร่ืองมือใน 

การทดสอบสมมติฐาน เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีผลตอการ

เลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ขอเสนอผลการศึกษาท่ีไดจากการรวบรวม

ขอมูล ดังตอไปน้ี 

 
1. ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

   

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 122 39.1 

หญิง 190 60.9 

   รวม     312                                       100 

  

 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย กลาวคือ เปนเพศหญิง รอยละ 60.9 ในขณะท่ีเพศชายคิดเปนรอยละ 39.1 
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

 ต่ํากวา 20 ป 22 7.1 

21 – 30 ป 85 27.2 

31 – 40 ป 121 38.8 

41 – 50 ป 54 17.3 

51 – 60 ป 21 6.7 

61 ปข้ึนไป 9 2.9 

                 รวม                                         312                                       100 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป 

(รอยละ38.8)  รองลงมา อายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 27.2) และ 41-50 ป (รอยละ 17.3) 

โดยกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ อายุตั้งแต 61 ปข้ึนไป (รอยละ 2.9) 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 20.5 

พนักงานบริษัท 121 38.8 

ธุรกิจสวนตัว/อิสระ 69 22.1 

วางงาน/ไมไดทํางาน 22 7.1 

นิสิต/นักศึกษา 36 11.5 

       รวม                                                   312                                        100 

 

 จากตารางท่ี 3  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบอาชีพเปน

พนักงานบริษัท (รอยละ 38.8) รองลงมา ทําธุรกิจสวนตัว/อิสระ (รอยละ 22.1) และรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 20.5) โดยกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือวางงาน (รอยละ 7.1) 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของรายไดของกลุมตัวอยาง 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 10,000  บาท 96 30.8 

10,00 – 15,000 บาท 76 24.3 

15,00 – 20,000 บาท 48 15.4 

20,00 – 25,000 บาท 37 11.8 

25,00 – 30,000 บาท 23 7.4 

30,001 บาทข้ึนไป 32 10.3 

         รวม                                                 312                                        100 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวา 10,000 บาท (รอยละ 30.8)  รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท (รอยละ 24.3) และ 

15,001-20,000 บาท (รอยละ 24.3 และ 15.4 ตามลําดับ  โดยกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุด มีรายไดระหวาง  25,001-30,000 บาท (รอยละ 7.4) 
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2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับความถ่ีในการไปรับประทานอาหารนอกบาน 

 

ความถ่ี จํานวน รอยละ 

ทุกสัปดาห 95 30.4 

เดือนละ 2 คร้ัง 63 20.2 

เดือนละครั้ง 91 29.2 

มากกวา 1 เดือนตอคร้ัง 63 20.2 

           รวม                                               312                                       100 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานอาหารนอกบาน

ทุกสัปดาห (รอยละ 30.4) และเดือนละคร้ังมีจํานวนไมแตกตางกัน (รอยละ 29.2)  รองลงมา

รับประทานอาหารนอกบานเดือน 2 คร้ัง  และมากกวาเดือนละคร้ัง มีจํานวนเทากัน(รอยละ 

29.2) 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับการไปรับประทานอาหารนอกบาน 

 

ลักษณะการไปรับประทานอาหารนอกบาน  จํานวน รอยละ 

ไปคนเดียว 12 3.9 

ไปกับครอบครัว 14 45.5 

ไปกับเพ่ือน/คนใกลชิด 158 50.6 

            รวม                                                          312                       100 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไปรับประทานอาหารนอก

บานกับเพื่อน /คนใกลชิด (รอยละ 50.6)  รองลงมาไปกับครอบครัว (รอยละ 45.5) โดยกลุม

ตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด มักไปรับประทานอาหารคนเดียว (รอยละ 3.9) 
 

 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวน และรอยละของเหตุผลท่ีรับประทานอาหารนอกบาน 
 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

เพ่ือการพักผอนหยอนใจ 109 35 

สังสรรคกับเพ่ือนฝูง 100 32 

กิจกรรมวันหยุดกับครอบครัว 94 30.1 

ตามคอลัมนแนะนํา 9 2.9 

          รวม                                                312                                        100 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไปรับประทานอาหารนอก

บาน โดยเลือกเปนอันดับแรก ไดแก รับประทานอาหารนอกบาน เพ่ือพักผอนหยอนใจ (รอยละ 

35)  เพ่ือสังสรรคกับเพ่ือนฝูง (รอยละ 32) เพื่อกิจกรรมวันหยุดกับครอบครัว (รอยละ 30.1) 

และไปตามคอลัมนแนะนํา (รอยละ 2.9) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 ตารางแสดงจํานวน และรอยละของคอลมันแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีกลุม 

    ตัวอยางอานมากท่ีสุด 

 

คอลัมนแนะนําในหนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

ไทยรัฐ 193 61.9 

เดลินิวส 80 25.6 

ผูจัดการรายวัน 15 4.8 

กรุงเทพธุรกิจ 18 5.8 

ไทยโพสต 6 1.9 

          รวม                                                   312                                      100 

 

จากตารางท่ี 8 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางอานคอลัมนแนะนําอาหารใน

หนังสือพิมพ เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพไทยรัฐ 

(รอยละ 61.9) เดลินิวส (รอยละ 25.67) กรุงเทพธุรกิจ (รอยละ 5.8) ผูจัดการรายวัน (รอยละ 

4.8) และไทยโพสต (รอยละ 1.9) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีกลุม 

                   ตัวอยางชอบอานมากท่ีสุด 

 

คอลัมนแนะนําในหนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

ไทยรัฐ 184 58.9 

เดลินิวส 88 28.2 

ผูจัดการรายวัน 13 4.2 

กรุงเทพธุรกิจ 19 6.1 

ไทยโพสต 8 2.6 

    รวม                                                         312                                      100 

 

 จากตารางท่ี 9 ผลการศึกษาพบวา ลําดับของคอลัมนแนะนําในหนังสือพิมพท่ีกลุม

ตัวอยางเลือกเรียงลําดับจากมากไปหานอย โดยคอลัมนท่ีเลือกมากเปน  อันดับแรก ไดแก  

คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพไทยรัฐ (รอยละ 58.9) เดลินิวส (รอยละ 28.2) กรุงเทพ

ธุรกิจ (รอยละ 6.1) ผูจัดการรายวัน (รอยละ 4.2) และไทยโพสต (รอยละ 2.6) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  10 แสดงจํานวน และรอยละเก่ียวกับเหตุผลท่ีนิยมอานคอลัมนแนะนําอาหารจาก 

                   หนังสือพิมพ 

 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

ความเช่ือถือหนังสือพิมพน้ัน 85 27.2 

ขนาดความยาวคอลัมนพอเหมาะ 56 17.9 

วันท่ีท่ีนําเสนอคอลัมนน้ัน เหมาะท่ีจะไดอาน 68 21.8 

รูปลักษณ ภาพ สี นาสนใจ 80 25.6 

หนาท่ีลงคอลัมน ทําใหสะดวกแกการเปดอาน 23 7.4 

รวม 312 100 

 

 จากตารางท่ี  10 ผลการศึกษาพบวา เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางนิยมอานคอลัมนแนะนํา

อาหารจากหนังสือพิมพฉบับตางๆ เพราะความเชื่อถือหนังสือพิมพฉบับน้ัน มากท่ีสุด (รอยละ 

27.2) รองลงมา เพราะรูปลักษณ ภาพ สี นาสนใจ (รอยละ 25.6) และวันท่ีนําเสนอคอลัมนน้ัน

เหมาะท่ีจะไดอาน (รอยละ 21.8) โดยเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางเลือกนอยท่ีสุด คือ หนาท่ีลง

คอลัมนทําใหสะดวกแกการเปดอาน (รอยละ 7.4) 
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ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับลักษณะของคอลัมนแนะนําอาหารท่ีชอบอานมากท่ี 

                  สุด 

 

ลักษณะของคอลัมน จํานวน รอยละ 

แนะนําอาหารอยางเดียว 117 37.5 

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวดวย 195 62.5 

รวม 312 100 

 

 จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางชอบอานคอลัมนท่ีมีการแนะนํา

สถานท่ีทองเท่ียวดวยมากกวา แนะนําอาหารเพียงอยางเดียว (รอยละ 62.5 และ 37.5 

ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับการไปรับประทานอาหารตามท่ีแนะนํา 

 

การปฏิบัติตามคอลัมน จํานวน รอยละ 

ไปโดยเร็ว 60 19.2 

สนใจและไปภายหลังอีกนานพอควร 117 37.5 

สนใจแตไมไดไปสักที 116 37.2 

ไมสนใจ 19 6.1 

             รวม 312 100 

 

 จากตารางท่ี 12  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เมื่ออานคอลัมน

แนะนําอาหารตามท่ีแนะนําแลว สนใจ และไปภายหลังอีกนานพอสมควร (รอยละ 37.5) ซึ่ง

ใกลเคียงกับ สนใจแตไมไดไปสักที (รอยละ 37.2) รองลงมาคือ ไปโดยเร็ว (รอยละ 19.2) สวนท่ี

ไมสนใจมีจํานวนนอยท่ีสุด (รอยละ 6.1) 
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ตารางท่ี 13  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของอิทธิพลของคอลมันแนะนําอาหารตอการรับ 

       ประทานอาหารนอกบาน (จากจํานวนรวมท่ีไปท้ังหมด 177 คน) 

 

คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพ จํานวน รอยละ 

“เท่ียวไป กินไป” ไทยรัฐ 90 50.8 

“เดลินิวส ชวนชิม” เดลินิวส 51 28.8 

“เมนู ผูจัดการ” ผูจัดการรายวัน 15 8.5 

“ชิมไป ชมไป”  กรุงเทพธุรกิจ 12 6.8 

“อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” ไทยโพสต 9 5.1 

               รวม                                                           177                        100 

 

 จากตารางท่ี 13  ผลการศึกษาพบวา คอลัมนแนะนําอาหารท่ีมีอิทธิพลตอการ

รับประทานอาหารนอกบานมากท่ีสุด ไดแก คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” ในหนังสือพิมพไทยรัฐ 

(รอยละ 50.8)  รองลงมา ไดแก คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” ในหนังสือพิมพเดลินิวส  (รอยละ 

28.8) ลําดับท่ี 3 ไดแก คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” ในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน (รอยละ 8.5) 

ลําดับท่ี 4 ไดแก  คอลัมน “ ชิมไป ชมไป” ในหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ (รอยละ 6.8) และ 

คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” ในหนังสือพิมพไทยโพสต  (รอยละ 5.1) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14  แสดงจํานวน และรอยละของเหตุผลท่ีคอลัมนน้ันมีอิทธิพลตอการรับ 

        ประทานอาหารนอกบาน (จากจํานวนรวมท่ีไปท้ังหมด 177 คน) 

 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

เปนคอลัมนท่ีเขียนในหนังสือพิมพท่ีชอบ 38 21.5 

ผูเขียนคอลัมนเปนบุคคลท่ีนิยม 31 17.5 

พอใจรูปแบบการเขียนคอลัมน 24 13.5 

พอใจความแปลกใหมของอาหาร 84 47.5 

              รวม                                                                   177                       100 

 

จากตารางท่ี 14 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลท่ีคอลัมนน้ันมี

อิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน เพราะวาพอใจความแปลกใหมของอาหาร (รอยละ 

47.5) มากท่ีสุด  รองลงมาคือ เปนคอลัมนท่ีในหนังสือพิมพท่ีชอบ (รอยละ 21.5) ผูเขียน

คอลัมนเปนบุคคลท่ีนิยม (รอยละ 17.5) และพอใจรูปแบบการเขียนคอลัมน (รอยละ 13.5) 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15  แสดงจํานวน และรอยละเก่ียวกับเหตุผลท่ีอานคอลัมนแนะนํารานอาหารใน 

        หนังสือพิมพแลวไมไดไป (จากจํานวนรวมท่ีไมไดไปท้ังหมด 135 คน) 

 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมมีเวลา 88 65.2 

คิดวาราคาแพง 26 19.2 

เช่ือวาเปนการโฆษณาของราน 19 14.4 

ไมเช่ือผูเขียน 2 1.5 

                รวม                                                         135                               100 

 

 จากตารางท่ี 15 ผลการศึกษาพบวา คนสวนใหญท่ีอานคอลัมนแนะนําอาหารใน

หนังสือพิมพแลวไมไดไป เพราะ ไมมีเวลามากท่ีสุด (รอยละ 65.2) รองลงมา เพราะคิดวาราคา

แพง (รอยละ 19.2) เช่ือวาเปนการโฆษณาของราน (รอยละ 14.4) และไมเชื่อผูเขียน (รอยละ 

1.5) ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐาน รอง 1 คอลัมนแนะนําอาหารและทองเท่ียวมีผลตอการตัดสินใจไปรับประ 

     ทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําอาหารอยางเดียว        

               

ตารางท่ี 16  แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอของคอลัมนแนะนําอาหารใน 

        หนังสือพิมพกับการตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบาน 

 

รูปแบบการนําเสนอ  r               X2 d.f. p. 

แนะนําอาหารอยางเดียว  .20          12.77 1 0.00035 

แนะนําอาหารและทองเท่ียวดวย 

 

 จากตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการนําเสนอของคอลัมน

แนะนําอาหารในหนังสือพิมพรายวัน กับการตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบานเปนบวก 

แตอยูในระดับคอนขางนอย (r = .20)  และในการทดสอบสมมติฐานรองท่ี 1 ปรากฏผลวา คา 

X2  ท่ีไดคือ 12.77 ,p=0.00035 ซึ่งมีคามากกวา X2 0.05(1)  คือ 3.841 ดังน้ันจึงยอมรับ

สมมติฐาน  

ซึ่งแสดงวา รูปแบบการนําเสนอของคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหาร แตอยูในระดับคอนขางนอย  และคอลัมนแนะนํา

อาหารในหนังสือพิมพท่ีมีการแนะนําอาหารและทองเท่ียวดวยจะมีผลตอการตัดสินใจไป

รับประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําอาหารอยางเดียว  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 หรือท่ีความเช่ือมั่น 95%  ดังปรากฏในตารางท่ี 47 
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สมมติฐานรอง 2  คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ มีผลตอการ 

               ตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําในหนังสือ 

               พิมพประเภทเพงคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 17  แสดงความสัมพันธระหวางประเภทของหนังสือพิมพกับการตัดสินใจไปรับ 

                   ประทานอาหารนอกบาน 

 

ประเภทของหนังสือพิมพ r                X2 d.f. p 

ประเภทเพงคุณภาพ .12            4.65 1 0.031 

ประเภทเพงปริมาณ    

 

 จากตารางท่ี 17 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทของหนังสือพิมพ กับ

การตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบาน อยูในระดับคอนขางนอย (r = .12 )   และในการ

ทดสอบสมมติฐานรองท่ี 2 ปรากฏผลวา คา X2  ท่ีไดคือ  4.65 , p= 0.031 ซึ่งมีคามากกวา  

X2  0.05(1)    คือ 3.841 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

แสดงวา ประเภทของหนังสือพิมพมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหาร 

แตอยูในระดับคอนขางนอย  และคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณมี

ผลตอการตัดสินใจไปรับประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําอาหารใน

หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือระดับความเช่ือมั่น 

95% ดังปรากฏในตารางท่ี 48 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

หลัก  จากการทดสอบสมมติฐานรอง ขอ 1 และ 2 ทําใหทราบถึงความสัมพันธของ

สมมติฐานหลักได คือ คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการเลือกไป

รับประทานอาหารในรานท่ีแนะนํา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

รอง 1 คอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีมีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการใหขอมูลการทองเท่ียว

ประกอบดวยจะเปนคอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีไดรับความนิยมมากกวาคอลัมนท่ีมีการ

แนะนําอาหารเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

รอง 2 คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกไปรับประทานอาหารนอกบานมากกวาคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพง

คุณภาพ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีผลตอการเลือก
รานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของคอลัมน
แนะนําอาหารในหนังสือพิมพท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารของประชาชน ศึกษาระดับ
ความนิยมในคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันแตละฉบับ และศึกษาลักษณะ
การนําเสนอของคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกรานอาหาร ประชากรคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนท่ีเขตการปกครอง 50 
เขต กลุมตัวอยางคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูท่ีเคยรับประทานอาหารนอกบาน 
เคยอานคอลัมนเก่ียวกับการแนะนําอาหาร จากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ มี ไทยรัฐ เดลินิวส ผูจัดการ 
กรุงเทพธุรกิจ และไทยโพสต จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามและเปนฉบับสมบูรณท้ังสิ้น 312 ฉบับ สถิติท่ีใชคือ 
คาความถี่ คารอยละ และการทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.9 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด รอยละ 
38.8 อาชีพเปนพนักงานบริษัทมากท่ีสุด รอยละ 38.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
มากท่ีสุด รอยละ 30.8  
 5.1.2 พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  1) ความถี่ในการไปรับประทานอาหารนอกบาน พบวา ไปรับประทานอาหาร
นอกบานทุกสัปดาห มากท่ีสุด รอยละ 30.4 รองลงมาคือ เดือนละครั้ง รอยละ 29.2 และเดือนละ 
2 ครั้ง กับมากกวา 1 เดือนตอครั้ง มีจํานวนเทากัน รอยละ 20.2  
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  2) การไปรับประทานอาหารนอกบาน พบวา ครึ่งหน่ึงไปกับเพ่ือน/คนใกลชิด 
รอยละ 50.6 รองลงมาคือ ไปกับครอบครัว รอยละ 45.5 และไปคนเดียว รอยละ 3.9 
  3) เหตุผลท่ีรับประทานอาหารนอกบาน พบวา เหตุผลลําดับท่ี 1 เพ่ือการ
พักผอนหยอนใจ ลําดับท่ี 2 สังสรรคกับเพ่ือนฝูง ลําดับท่ี 3 กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาหกับ
ครอบครัว และลําดับท่ี 4 ไปตามคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพ 
  4) ปกติอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพ พบวา ลําดับท่ี 1 ไทยรัฐ 
ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ลําดับท่ี 3 กรุงเทพธุรกิจ ลําดับท่ี 4 ผูจัดการรายวัน และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต 
  5) ความชอบในการอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพ พบวา ลําดับ
ท่ี 1 ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ฉบับวันเสาร คอลัมน 
“เดลินิวส ชวนชิม” ลําดับท่ี 3 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” ลําดับท่ี 4 
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต ฉบับวันอาทิตย 
คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” 
  6) เหตุผลท่ีนิยมอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ พบวา 
เหตุผลเก่ียวกับความเชื่อถือหนังสือพิมพฉบับน้ัน ๆ มากท่ีสุด รอยละ 27.2 รองลงมาคือ 
รูปลักษณ ภาพ สี นาสนใจ รอยละ 25.6 และวันท่ีท่ีนําเสนอคอลัมนน้ันๆ เหมาะที่จะไดอาน 
รอยละ 21.8 
  7) ลักษณะของคอลัมนแนะนําอาหารท่ีชอบอานมากท่ีสุด พบวา สวนใหญ
ชอบอานคอลัมนท่ีแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวดวย รอยละ 62.5 ชอบอานคอลัมนท่ีแนะนําอาหาร
อยางเดียว รอยละ 37.5 
  8) หลังจากท่ีไดอานและทราบชื่อรานอาหารจากคอลัมนน้ันแลวไดไป
รับประทานอาหารตามท่ีแนะนํา พบวา สนใจและไปภายหลังอีกนานพอสมควร มากท่ีสุด รอย
ละ 37.5 รองลงมาคือ สนใจแตไมไดไปสักที รอยละ 37.2 ไปโดยเร็ว รอยละ 19.2 และไมสนใจ 
รอยละ 6.1 
  9) คอลัมนแนะนําอาหารท่ีมีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน พบวา 
ลําดับท่ี 1 ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กินไป” ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ฉบับวันเสาร 
คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” ลําดับท่ี 3 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” 
ลําดับท่ี 4 ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต ฉบับ
วันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอิ่มจิต” 
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  10) เหตุผลท่ีคอลัมนน้ันๆ มีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน พบวา 
พอใจความแปลกใหมของอาหาร มากท่ีสุด รอยละ 47.5 รองลงมาคือ เปนคอลัมนท่ีเขียนใน
หนังสือพิมพท่ีชอบ รอยละ 21.5 ผูเขียนคอลัมนเปนบุคคลท่ีนิยม รอยละ 17.5 และพอใจรูปแบบ
การเขียนคอลัมน รอยละ 13.5 

11) เหตุผลท่ีอานคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพแลวไมไดไป 
 พบวา สวนใหญไมมีเวลา รอยละ 65.2 รองลงมาคือ คิดวาราคาแพง รอยละ 19.2 เชื่อวาเปนการ
โฆษณาของรานอาหาร รอยละ 14.1 และไมเชื่อผูเขียน รอยละ 1.5 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1) คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการเลือกไป
รับประทานอาหารในรานท่ีแนะนําของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว 
  2) คอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีมีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการใหขอมูลการ
ทองเท่ียวประกอบดวยจะเปนคอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีไดรับความนิยมมากกวาคอลัมนท่ีมี
การแนะนําอาหารเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
  3) คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา
หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ ซึ่งไดคนพบจากการศึกษาใน
ครั้งน้ี ดังตอไปนี้ 
 5.2.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  1) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไปรับประทานอาหารนอกบานทุก
สัปดาห มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสถาบัน โรเปอรรีพอรทส เวสตไวด 2001 
โกลรอสคอนซูเมอรสตัดด้ี ท่ีระบุวา คนไทยรับประทานอาหารนอกบาน เฉลี่ย 4.6 ครั้งตอเดือน 
หรืออยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวารูปแบบการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ 
เปลี่ยนไป สภาวะเศรษฐกิจไมดีนัก ท้ังผูหญิงและผูชายตางตองชวยกันทํางานหาเงิน  บางครั้ง
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  2) ปกติอานคอลัมนแนะนําอาหารจากหนังสือพิมพ ไทยรัฐ เปนลําดับท่ี 1 
ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ลําดับท่ี 3 กรุงเทพธุรกิจ ลําดับท่ี 4 ผูจัดการรายวัน และลําดับท่ี 5 ไทยโพสต 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาหนังสือพิมพไทยรัฐเปนหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณ มียอดจําหนาย
สูงท่ีสุด เปนท่ีรูจักกันดีของคนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับท่ีไดพบวา เหตุผลท่ีนิยมอานคอลัมน
แนะนําอาหารจากหนังสือพิมพฉบับน้ันๆ คือ ความเช่ือถือหนังสือพิมพฉบับน้ัน ๆ มากท่ีสุด ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของกาญจนา  แกวเทพ (2542:170-194) ท่ีกลาวถึงปจจัยดานหนังสือพิมพท่ี
บุคคลจะเลือกอาน คือ เน้ือหานาสนใจ ความนาเชื่อถือของผูเขียน และชื่อเสียงของหนังสือพิมพ 
และตรงกับทฤษฏีผลกระทบ (Impact Study) อีกท่ีเชื่อในพลังอํานาจของสื่อท่ีมีตอพฤติกรรม
ของผูรับ และมองผูรับสารวาเชื่อฟงและเชื่อถือในขาวสารของสื่อ และยังสอดคลองกับคําตอบ
ของลักษณะของคอลัมนแนะนําอาหารท่ีชอบอานมากท่ีสุด คือ ชอบอานคอลัมนท่ีแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวดวย มีรอยละ 62.5 ซึ่งจะเห็นไดชัดวาหนังสือพิมพไทยรัฐ ใชชื่อคอลัมนวา 
“เท่ียวไป กินไป” เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวท่ีมีการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับ
รสนิยมของผูอานมากท่ีสุด 

3) หลังจากท่ีไดอานและทราบชื่อรานอาหารจากคอลัมนในหนังสือ 
พิมพแลว พบวา  สนใจและไปรับประทานอาหารตามท่ีแนะนําภายหลังอีกนานพอสมควร มาก
ท่ีสุด รอยละ 37.5 รองลงมาคือ สนใจแตไมไดไปสักที รอยละ 37.2 ไปโดยเร็ว รอยละ 19.2 และ
ไมสนใจ รอยละ 6.1 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาประชาชนในกรุงเทพเมื่อเลิกงานแลวตองรีบเดินทาง
กลับบานเพราะการเดินทางตองใชเวลานานเน่ืองจากการจราจรท่ีติดขัด และในปจจุบันสภาพ
ทางเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น ประชาชนตองใชเงินอยางรอบคอบมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับท่ีพบวา 
เหตุผลท่ีอานคอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพแลวไมไดไป คือ สวนใหญไมมีเวลา 
รอยละ 65.2 รองลงมาคือ คิดวาราคาแพง รอยละ 19.2  
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4) สําหรับผูท่ีไปรับประทานอาหารนอกบาน พบวา คอลัมนแนะนําอาหารท่ีมี 
อิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน ลําดับท่ี 1 ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย คอลัมน “เท่ียวไป กิน
ไป” ลําดับท่ี 2 เดลินิวส ฉบับวันเสาร คอลัมน “เดลินิวส ชวนชิม” ลําดับท่ี 3 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวัน
อาทิตย คอลัมน “ชิมไป ชมไป” ลําดับท่ี 4 ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร คอลัมน “เมนู ผูจัดการ” และ
ลําดับท่ี 5 ไทยโพสต ฉบับวันอาทิตย คอลัมน “อิ่มอรอย กับอ่ิมจิต” และเหตุผลท่ีคอลัมนนั้นๆ มี
อิทธิพลตอการรับประทานอาหารนอกบาน พบวา เกือบคร่ึงหนึ่ง พอใจความแปลกใหมของอาหาร 
รองลงมาคือ เปนคอลัมนท่ีเขียนในหนังสือพิมพท่ีชอบ ผูเขียนคอลัมนเปนบุคคลที่นิยม และพอใจ
รูปแบบการเขียนคอลัมน ตามลําดับ ซ่ึงจุดนี้เองท่ีตรงกับรสนิยมของคนไทยท่ีชอบความแปลกใหม 
ชอบลอง และยังสอดคลองกับคํากลาวของ กาญจนา  แกวเทพ (2542) ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกอานคอลัมนในหนังสือพิมพวา ผูอานท่ีมีการรับสารท่ีมีเปาหมายเฉพาะจะมีความตั้งใจท่ีจะ
แสวงหารานอาหารนอกบานท่ีถูกใจ ถาไดพบคอลัมนแนะนําก็จะตรงใจ และไปตามคําชวนไดงาย ซ่ึง
ผูเขียนคอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพไดนําไปใชในการทําตลาด ดังท่ี ศิริวรรณ  เสรีรัตน 
(2534:38) ไดกลาวไววา เม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิด ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีไมสามารถคาดคะเนได ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองคนหา
ลักษณะของผูซ้ือและความรูสึกนึกคิดวาไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง เพื่อท่ีจะจัดสวนผสมทางการ
ตลาดตาง ๆ ใหกระตุนและสามารถตอบสนองความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดถูกตอง 
 
5.2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1) คอลัมนแนะนํารานอาหารในหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการเลือกไป 
รับประทานอาหารในรานท่ีแนะนําของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  เน่ืองจากปจจุบัน รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนไทยเปลี่ยนไป 
คนสวนใหญรับประทานอาหารนอกบานกันมากขึ้น ดูไดจากงานวิจัยของสถาบัน โรเปอรรี
พอรทส เวสตไวด 2001 โกลรอส คอนซูเมอรสตัดด้ี ถึงแชมปรับประทานอาหารนอกบานมาก
ท่ีสุดในโลก ซึ่งประเทศไทยก็ติดอันดับท่ี 3  ฉะน้ันเม่ือตองออกไปรับประทานอาหารนอกบาน
ก็ตองมีการหาขอมูลกันมากขึ้น และเห็นวาคอลัมนิสตซึ่งเปนผูท่ีมีความรู ชํานาญการในเรื่องน้ัน 
สามารถใหขอมูลขาวสาร คําแนะนํา ขอชี้แนะไดอยางดีท่ีสุด ทําใหผูอานหยัดเวลา ประหยัด
คาใชจายในการดําเนินตามวิถีชิวิต ท่ีมีคุณคา ท้ังน้ีคําแนะนําชี้แนะของคอลัมนิสตยังเปนการ
ประกันความผิดหวังใหผูอานไดอีกดวย  คอลัมนแนะนําอาหารเหลาน้ีจึงมีผลตอการท่ี
ประชาชนออกไปรับประทานอาหารนอกบานตามท่ีแนะนําในหนังสือพิมพน้ันๆ แนะนํา 

DPU



 61

  2) คอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีมีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีการใหขอมูลการ
ทองเท่ียวประกอบดวยจะเปนคอลัมนแนะนํารานอาหารท่ีไดรับความนิยมมากกวาคอลัมนท่ีมี
การแนะนําอาหารเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูอาน
ไดรบัความเพลิดเพลินไปกับการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว จึงสามารถเพ่ิมกลุมเปาหมายท่ีอาจไม
สนใจเร่ืองอาหารมากนัก แตดวยมีเรื่องการทองเท่ียวจึงอานคอลัมนน้ี แตในท่ีสุดก็อาจดึงดูดให
กลุมน้ีสนใจเร่ืองอาหารไดดวย 
  3) คอลัมนแนะนําอาหารในหนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกไปรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมากกวา
หนังสือพิมพประเภทเพงคุณภาพ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา
หนังสือพิมพประเภทเพงปริมาณมีผูนิยมอานเปนจํานวนมาก สามารถเขาถึงประชาชนไดหลาย
ระดับชั้น จึงมีคนไปตามคอลัมนกันมากกวาทุกฉบับ ดังน้ันเมื่อคิดเปนสัดสวนของผูท่ีไป
รับประทานอาหารกับหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ แลว จึงยังสูงกวาทุกฉบับ ดังท่ีไดทดสอบแลว 
 
5.3  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

5.3.1    ขอเสนอแนะสําหรับหนังสือพิมพรายวัน 
  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพรายวัน ท้ัง 5 ฉบับ ประสบ
ความสําเร็จในการนําเสนอคอลัมนแนะนําอาหาร ตามจุดมุงหมายของหนังสือพิมพฉบับน้ันๆ 
พอสมควร เพราะแตละฉบับมุงเนนกลุมเปาหมายผูอานหนังสือพิมพคอนขางแตกตางกัน 
จํานวนหรือสัดสวนของผูอานระหวางฉบับตาง ๆ จึงแตกตางกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) หนังสือพิมพบางฉบับควรจะเพ่ิมกลุมเปาหมายใหมากขึ้น โดยจะตอง
ปรับเปลี่ยนนโยบายและมีกลยุทธในการเขาถึงกลุมเปาหมายดังกลาวอยางชัดเจน แตยังคง
จุดมุงหมายและเอกลักษณของหนังสือพิมพฉบับน้ันๆ ไว เพราะคนรูจักดีอยูแลว 
  2) คอลัมนแนะนําอาหารของหนังสือพิมพใดท่ีไมได เนนการเสนอการ
ทองเท่ียวก็ควรไดเพ่ิมเน้ือหาการทองเท่ียวแทรกเขาไปดวย เพราะผูอานนิยมคอลัมนประเภทน้ี
มากกวา หรืออาจจะมีการเพ่ิมหรือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนดานอื่น เชน บอกถึงปริมาณแคลลอ
รี่ท่ีไดรับ บอกถึงคุณคาสารอาหาร บอกถึงวิธีแกไขผลกระทบท่ีเกิดจากการทานอาหารชนิด
น้ันๆ  หรือบอกถึงคุณคาหรือขอมูลดานสมุนไพรของผักท่ีรับประทาน 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  ควรมีการวิจัยความนิยมและอิทธิพลของคอลัมนอื่นๆ ตอเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับคอลัมน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสาระตางๆ ของหนังสือพิมพท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้น โดยไมกระทบตอยอดขาย หรืออาจเพ่ิมยอดขายได
มากขึ้น 
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